Waterleidingbedrijven inEuropawillenhunafnemersnietlatenbetalen
voordeoplossingvanhetnitraatprobleem
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EUREA U-verklaring over nitraatproblematiek aangeboden aan Europese Commissie
EUREAU, deorganisatiewaarin de nationale
drinkwaterorganisaties van de EG-landen
zijn verenigd, heeft op 24 februari jl. aan de
Europese Commissie een verklaring aangeboden overoplossingen voor het probleem
van nitraat in drinkwater.
Nitraatnorm
In alle EG-lidstaten behalve Ierland komen
drinkwaterbronnen voor met een nitraatgehalte hoger dan 50 mg/l, het maximumgehalte toelaatbaar volgens EG-richtlijn
80/778 dat inmiddels in nationale wetten en
regelingen is overgenomen.
Voor het in werking treden van de EG-richtlijn waren erindiverse landen albeperkingen
gesteld aan het nitraatgehalte in drinkwater:
max. 100 mg/l in Engeland en Nederland,
90 mg/l in Duitsland, 76 mg/l in België en
50 mg/l in Luxemburg. In Frankrijk gold de
aanbeveling de44 mg/l niette overschrijden.
Maatregelen
In alle betrokken landen wordt gezocht naar
mogelijkheden de nitraatbelasting te verminderen. Vrijwel alle mogelijke maatregelen
leiden echter voor de landbouw tot een
verminderde opbrengst en werken kostenverhogend op de bedrijfsvoering.
In alle EG-lidstaten geldt delandbouw alsde
belangrijkste veroorzaker van de nitraatverontreiniging vanhetgrondwater.Maarook
huishoudelijk afval enindustriële vestigingen
dragen plaatselijk bij aan de hogere nitraatgehalten in het water.
Men is het er binnen de Europese Gemeenschap over eens dat er beperkingen moeten
worden gesteld aan het gebruik van kunstmatige en natuurlijke meststoffen en aan het
gebruik van land voor de opslag van
landbouwafval. Die gedachte wordt in
landbouwkringen in meerderheid onderschreven.
In vele opzichten zijn de acties voor de
bescherming van het grondwater speciaal
met het oog op de beperking van de nitraatgehalten pas begonnen. Dat blijkt uit de
volgende tabel:

Een breed scala van mogelijke beperkende
maatregelen wordt overwogen. Deze maatregelen richten zich met name op de
beperking van het gebruik van vloeibare
meststoffen buiten het groeiseizoen, speciale
beperkingen in waterbeschermings- en
waterwingebieden en het propageren van
alternatieve teelten of teeltmethoden in de
gebieden waar het grondwater bijzonder is
aangetast.
Bovenal wordt intoenemende mate aandacht
geschonken aan de voorlichting aan de
boeren over de milieu-effecten van hun
activiteiten en over de mogelijkheden om
nitraatbesmetting te voorkomen.

deze bijdragen deelsdevorm hebben van een
lening. De bedoeling van deze tanks iste
voorkomen dat buiten het groeiseizoen
vloeibare mest wordt uitgereden.
Het isde bedoeling dat de te betalen
compensatie uitdeopenbare middelen wordt
betaald. In Duitsland wordt echteroverwogen een belastingofheffing intestellen op
de winning van grond- en oppervlaktewater,
te betalen door de waterleidingbedrijven of
door de afnemers.
Er wordt bovendien metdegedachte gespeeld
de compensatie aan de boeren rechtstreeks
door de waterleidingbedrijven te laten
betalen.

Hogere kosten voor boeren
De genoemde maatregelen kunnen bijdragen
tot een oplossing van het nitraatprobleem.
Voor de boeren brengenzeechter inde regel
een verlaging van de opbrengst en een
verhoging van de kosten met zich mee.
De bereidheid van de boeren om deze maatregelen te accepteren en om te schakelen
naar uit milieu-oogpunt aanvaardbare
vormen van bemesting blijft, gezien de lagere
inkomsten, gering.
Alle landbouwkundige adviesprogramma's
worden wel door de boeren geaccepteerd.

Mestbelasting
In de Duitse Bondsrepubliek, Denemarken
en Engeland isde invoeringvaneen belasting
op minerale meststoffen in discussie.
Een prijsverhoging van deze meststoffen zou
enerzijds het economisch enefficiënt gebruik
ervan ten goede komen terwijl anderzijds de
revenuen kunnen worden gebruikt voorde
schadeloosstelling van de betrokken boeren.
Vanaf 1 januari 1987 wordt in Nederland de
(over)produktie van organische meststoffen
belast boven bepaalde vastgestelde hoeveelheden meststof per hectare. De opbrengst
van deze belasting wordt gebruikt om het
mestoverschot te verwijderen of te transporteren naar gebieden met een mesttekort.
In de EUREAU-verklaring spreken de
verenigde waterleidingbedrijven zich
uitdrukkelijk uit voor handhaving van het
principe van 'De vervuiler betaalt'.
De EUREAU-verklaring luidt als volgt:
'Met name ingebieden met nitraatproblemen
moeten, in het belang van een betrouwbare
drinkwatervoorziening en handhavingvande
ecologische functies van bodem en grondwater, het gebruik van industriële en
natuurlijke meststoffen en het gebruik van
het land voor de opslag van afval, worden
beperkt. Hierin sluit EUREAU zich aan bij
de Commissie van Europese Gemeenschap
die in haar advies 'Perspectives for
Agricultural Policy' van juli 1985de aandacht vestigde op overmatig gebruik van

Compensatie
Indit verband iserinDuitsland, Denemarken.
Engeland en Nederland een politieke discussie gaande over de invoering van schadevergoedingen aan boeren ter compensatie
van hun verliezen alsgevolgvan de aanpassing van hun bedrijfsvoering aan de eisen
van bescherming van milieu en grondwater.
De vorm waarin deze financiële compensatie
uiteindelijk moet worden gegoten, isvooralsnog onduidelijk.
Evenmin isduidelijk hoe de aan de bedrijfsvoering testellen beperkingen waarvoor zo'n
compensatie zou moeten gelden, moeten
worden bekrachtigd.
In Denemarken, Nederland en delen van de
Bondsrepubliek Duitsland zijn financiële
bijdragen beschikbaar voor het installeren
van opslagtanks voor vloeibare mest, hoewel
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meststoffen en wees op de noodzaak
oplossingen daarvoor te vinden.
De fiscale, administratieve, wettelijke en
technische maatregelen die inde lidstaten
zijn ingevoerd of worden overwogen om te
komen tot een uit oogpunt van milieu
verantwoorde vorm van landbouw dienen te
worden aangevuld met krachtige maatregelen
om de hoeveelheid nitraat in het grondwater
te beperken.'
'De vervuiler betaalt'
'In overeenstemming met het principe 'De
vervuiler betaalt' moeten de kosten van uit
oogpunt van milieu aanvaardbare bemesting
en teeltwijze worden gedragen door de
boeren.
Het standpunt dat EUREAU in dezen
inneemt, stemt overeen met dat van de Raad
van de Europese Gemeenschap die in zijn
verklaring bij de start van het EG-actieprogramma voor de bescherming van het
milieu op 22 november jl.voor het eerst het
principe van 'De vervuiler betaalt' tot een
van de grondslagen van de milieupolitiek
maakte.
Het beginsel van het delen van algemene
lasten kan worden gehanteerd in gevallen
waarin het op basis van sociaal beleid
onredelijk wordt geacht alleen de boeren de
nadelen te laten dragen van het gebruik van
uit milieu-oogpunt verantwoorde vormen
van bemesting.
Hierin wordt voorzien in het Besluit over de
verbetering van de doelmatigheid van de
landbouwkundige structuur, uitgegeven door
de Raad vandeEGop 12maart 1985,waarin
is bepaald dat gebieden waar het milieu
wordt bedreigd, steun van de lidstaten
kunnen krijgen.
Het isechter absoluut ontoelaatbaar dat
waterleidingbedrijven (en daarmee de consument) genoodzaakt worden compensatie te
betalen aan de boeren.
E U R E A U hecht grote waarde aan de
resolutie die op 19februari 1986is
aangenomen door het Europees Parlement
over landbouw en milieu, waarin wordt
gezegd dat de reedsgeaccepteerde richtlijnen
over de landbouwpolitiek zodanig moeten
worden herzien dat milieuvriendelijker
landbouwvormen gemakkelijker kunnen
worden doorgevoerd.'
Aanpak bijde bron
'De bij de nitraatproblematiek betrokken
waterleidingbedrijven doen alle mogelijke
moeite om aan de gestelde maxima voor
nitraat te voldoen door het nemen van een
aantal organisatorische en technische
maatregelen.
De waterleidingbedrijven richten zich daarbij
op het verwijderen van het nitraat uit het
opgepompte water, symptoombestrijding dus.
De echte oplossing van het nitraatprobleem

moet inhouden de aanpak van de veroorzakers door een uitgebreide en actieve
bescherming van bodem en grondwater.'

T Delft
Nieuws uit de
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Op woensdag 29 april a.s. zullen
K. J. van Eschen R. A. Kleijwegteen
afstudeervoordracht houden over de voorstudie (integraal) provinciaal waterhuishoudingsplan Utrecht. Aansluitend zal
dr. ir. H. H. Sieberseen korte voordracht
houden over de praktische toepassing ervan.
Daarna iser gelegenheid tot discussie.
Belangstellenden zijn van harte welkom om
16.00 uurinzaal Evanhet onderwijsgebouw
Civiele Techniek, Stevinweg 1, Delft.
Gaarne opgave voor 22 april bij
R. A. Kleijwegt, C. Franckstraat 176,
2625 CE Delft, telefoon 015-781766
(kantooruren).
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
NVA-cursus Riolering 1987-1988
De NVA heeft het voornemen om voor de
vijfde maal een cursus Riolering te organiseren. De cursus zal beginnen in september
1987.De cursusisbedoeld voor medewerkers
van alle instellingen die belast zijn met
planning, ontwerp, aanleg of beheer van
riolering,jdanwel daarin een controlerende
(toezichthoudende) taak hebben, danwei bij
de vergunningverlening zijn betrokken.
Het vakgebied rioleringen heeft in de laatste
jaren een sterke verbreding ondergaan.
Het blijkt echter dat velen, die in dit
vakgebied werkzaam zijn, hun werkterrein
vooral in één of enkele deelaspecten hebben.
De cursus isbreed opgezet en heeft tot doel
de cursisten inzicht te geven in het gehele
vakgebied van derioleringenopteleiden tot
redelijk zelfstandig functioneren daarin.
Speciale aandacht wordt besteed aan de
samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Degenen die de cursus met goede
resultaten hebben gevolgd worden geacht:
—redelijk zelfstandig een 'normaal'
rioleringsplan te kunnen opstellen en mede
tot uitvoer te brengen;
—te weten welke aspecten gelden ten aanzien
van uitvoering, beheer en vergunningverlening;

—te weten welke wetten en verordeningen
van kracht zijn;
—te onderkennen welke relaties er zijn bij
planning, ontwerp, uitvoeringen beheer;
—de basiselementen vande hydraulicaende
ontwerpgrondslagen te beheersen;
—bij het voorgaande rekening te kunnen
houden metzoweltechnische alseconomische
aspecten.
Zij worden verder geacht een algemeen
inzicht te hebben in:
—het functioneren van de riolering:
—de invloed van de riolering op haar
omgeving.
In de cursus komen devolgende onderwerpen
in één of meer avonden aan de orde:
Inleiding; Wetten en verordeningen;
Rioolstelsels en -systemen; Ontwerpgrondslagen; Handmatige hydraulicaberekeningen; Materialen, onderdelen en
fabricage; Rioleringsplan-ontwerp;
Rioleringsplan-voorbereiding tot uitvoering;
Uitvoering; Gemalen; Beheer.
De cursuswordt gegeven op31 avonden,van
elk ± 2 uur. Daarnaast moet gerekend
worden op zelfstudie. De cursus wordt
afgesloten met een examen en eventueel een
herexamen. De examens worden gehouden
in de maanden mei en juni. De cursus ligt op
HBO-niveau. Hij isbestemd voor personen
met een HBO-opleiding met ervaring (met
name op het gebied van hydraulische
berekeningen) en voor personen met een
HBO-opleiding. De opleidingen het
bijbehorende examen zijn erkend door het
Ministerie VROM. De cursisten krijgen een
syllabus ter beschikking.
De cursus zal inde periode september 1987
tot en met mei 1988worden gegeven in Den
Haag, Den Bosch en Zwolle.
Per cursusplaats kunnen maximaal
25 cursisten deelnemen. De Commissie
behoudt zich het recht voor de cursus in een
bepaalde plaats niet te laten doorgaan,
wanneer daar te weinig aanmeldingen voor
zijn. Het cursusgeld isgesteld opƒ /. 100voor de gehele cursus, inclusief het examen,
eventueel herexamen en een excursie (excl.
reiskosten). Na bevestiging van deelname
dient het bedrag te worden overgemaakt
(voor het begin vande cursus) op giro
1008472 ten name van de NVA in Rijswijk
onder vermelding van Riol-5 en bij betaling
anders dan door de deelnemer zelf tevens
diens naam vermelden.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar
bij het NVA-secretariaat, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk (Z-H),tel.070-953426
of 95 34 25.
Nadere informatie:
F. Enninga, tel. 02993 - 6 06 II.
De aanmelding sluit op 15mei 1987.

