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Milieuprogramma 1988-1991 voortgangsrapportage

Nijpels: 'Terugdringen overbemesting houdt hoge urgentie'
het water. Hij iseen celvaneen levend wezen
met reusachtige afmetingen, een wezen dat
voor zijn bestaan van hem afhankelijk is.
De vervuiling die de mens voortbrengt isals
een ziekte die het wezen in het hart treft en
zijn leven bedreigt.

Conclusie
Voor een goed beheer vande waterkringloop
(de 'bloedsomloop' van Gaia) moet de mens
beurtelings als 'manager' en als dokter
optreden, en 'van binnenuit' aan het planeetorganisme werken.
Het woord 'manager' isafkomstig van het
oud-Franse woord 'ménager', dat zoveel
betekent alsop het huis passen en het
huishoudbudget beheren. Het woord betekent eveneens 'ontzien', 'voorzichtig
omgaan met', 'zuinigzijn op...'
Volgens de etymologie (oikos logos en oikos
nomos) betekenen ecologie en economie
respectievelijk de 'wetenschap van het huis'
en het 'beheer van het huis'.
Het iste hopen dat een goed en zorgvuldig
beheer van de natuurlijke hulpbronnen en
het water en de kwaliteit daarvan tot een
economie en een ecologie zullen leiden van
'goed huishouden'.
Water iséén van de sleutels tot het
management vandeaarde endaarom ook tot
de toekomst van de mensheid.
Joël de Rosnav

Rectificatie
In het artikel van W. H. J. Beltman en
H. C. van Ommen in H 2 0 (20) 1987,nr. 19,
zijn twee storende fouten geslopen.

Afb. 2 - Principe van het cascademodel om het transport
van een opgeloste stof in de bodem te beschrijven.

Oplettende lezers hadden natuurlijk al
ontdekt, dat afb. 2opde kopstaat afgedrukt.
Maar ook de formule onderin deeerste kolom
is onvolledig. Die formule moet luiden:
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De vermindering van de uitworp van verzurende stoffen gaat telangzaam.De beoogde
doelstellingen dreigen te worden overschreden door deeconomische groei,de sterk
toegenomen automobiliteit enhet brandstofgebruik (meer kolen) door elektriciteitscentrales. Aan het eind van dit jaar komt er
een tussentijdse evaluatie van het verzuringsbeleid en in 1988volgt een omvangrijkere evaluatie hiervan.
Dit schrijft minister drs. E. H. T. M Nijpels
(milieu) in het milieuprogramma 1988-1991,
dat de toelichtingvormt opde milieubegroting
voor 1988.De netto kosten voor het milieubeleid worden voor 1988geraamd op ruim
ƒ 6,5 miljard, waarvan 30% voor rekening
komt van de overheid.
Terugdringing van de bodembelasting door
dierlijke mest blijft hoge urgentie houden.
In 1988 volgt een herziening van de normen
voor stralingen radio-actieve stoffen. Ook in
dat jaar gaat een wetsvoorstel voor een betere
regeling van afvalverwijdering naar het
parlement. Er wordt doorgegaan met bodemsanering en de aanpak van geluidhinder.
Aan bod komt ook de 'integrale zonering',
zones rond industrieën waarbij rekening
wordt gehouden met geluid,stank en externe
veiligheid in de omgeving.
Evenals vorige begrotingsjaren ishet Milieuprogramma 1988-1991 een gezamenlijk stuk
van de ministeries van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer
(VROM), Landbouw en Visserij en Verkeer
en Waterstaat. Het karakter isechter anders.
In de vroegere Indicatieve Meerjarenprogramma's (IMP's) Milieubeheer werd de
koers voor milieubeleid uiteengezet; het
programma '88 isalleen een voortgangsrapportage.
De lange termijn koers van het milieubeleid
wordt neergelegd in het volgend jaar te
verschijnen Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP), dat een periode van 8jaar zal
bestrijken.
De noodzaak om in het milieubeleid
prioriteiten te stellen vereist een planmatige
aanpak, zowel voor het Rijk als voor
provincies. Een nieuw hoofdstuk van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm)
moet dit regelen. Een voorontwerp isinmiddels verschenen, het definitieve ontwerp
zal naar verwachting zomer 1988 naar de
Tweede Kamer worden gezonden. Het voorgestelde planningssysteem voorziet Rijk en
provincies in een vierjaarlijks strategisch en
een jaarlijks operationeel beleidsplan.
Het programma bij de begroting 1988
(volledig Milieuprogramma 1988-1991
voortgangsrapportage, afgekort MPV '88)
haakt voor de hoofdlijnen van het beleid aan
bij de vroegere IMP's. Kenmerkend voor die
benadering zijn onder meer de integrale kijk
op het milieu (geen verkokerde opsplitsingin
sectoren als water, lucht en bodem), een

probleemgerichte aanpak van centrale
milieuvraagstukken (themata), samenwerking
met doelgroepen, die bijhet streven naareen
beter milieu een centrale positie innemen en
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
maatschappelijke sectoren hiervoor
(verinnerlijking).
Het MPV '88 stelt vast dat het drie jaar
geleden ingezette integrale milieubeleid
vruchten begint af te werpen. Het milieubeleid wordt evenwichtiger door het in
onderlinge samenhang formuleren van
doelen en eisen voor de centrale milieuvraagstukken, waarbij ook de grenswaarden
voor afzonderlijke sectoren worden benut.
Het overleg met de doelgroepen (landbouw,
energieprodukten, diverse bedrijfstakken) is
duidelijk versterkt. In dit verband noemt het
programma ook de internationale integrale
aanpak van milieuvraagstukken, die immers
niet bij de grens ophouden. Belangrijk zijn
het rapport van de World Commission on
Environment and Development (Commissie
Brundtland) en het vierde EG milieu-actieprogramma. Nederland nam initiatieven bij
de follow-up van Tsjernobyl en de Sandozaffaire.
Thema verzuring: meest ernstige
schade proberen te voorkomen
Het volstrekt terugdringen van schade door
verzuring vergt zoveel emissiereductie dat
hieraan vooreerst niet te denken valt.
In 1984 iseen eerste voorlopige depositiedoelstelling geformuleerd om tenminste de
ernstigste schade te voorkomen. Maar ook
die dreigt niet te worden gehaald.
De economische groei en bijbehorende
activiteiten gaan uit boven de prognoses van
1984 ( 2 % per jaar). De elektriciteitscentrales
tenderen naar een groter aandeel van kolen
als brandstof en de automobiliteit tiroeit met

Uitdetroonrede
'Het milieu inons landwordt ondanks alle
inspanningnogsteedsvanallekantenbedreigd,en
verslechtert zelfs insommige opzichten.Omde
kwaliteit van hetmilieutebeschermen ente
verbeterenwilderegeringdesamenwerkingmetde
maatschappelijke sectoren intensiveren. Ineen
Nationaal MilieuBeleidsplan zalde lange-termijnvisieworden opgenomen.
Omdeverzuringtegentegaan ishet noodzakelijk
nogdit najaarverdergaande maatregelente
overwegen. Metdesaneringvanvervuilde waterbodemswordt eenaanvanggemaakt. Natuur,
landschap enopenluchtrecreatie kunnen hetniet
stellen zonderschoonwater, schone lucht,een
schone bodem.Maarzuiverehulpbronnenzijnook
onontbeerlijk voordecontinuïteitvande agrarische
bedrijvigheid inonsland. De mestproblematiek
heeft nogeensduidelijk gemaakt dat zorgvuldig
natuur- enmilieubeheer eenbasisvoorwaarde is
voor eengoedeontwikkelingvanhet landelijke
gebied. Met hetoog hieropzalhetNatuurbeleidsplanworden uitgebracht.'
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2 à 3 % perjaar in plaats van de voorspelde
1% per jaar.
De voorlopige doelstellingzoubetekenen dat
de Europese en Nederlandse emissies in
2000 teruggebracht zouden zijn met 70%
zwaveldioxide (S0 2 ) en 30% voor stikstofoxiden (NO x ) ten opzichte van 1980.
De emissies vna ammoniak (NH 3 ) zou voor
Nederland terug moeten met 50%. Wel is
hier sprake vangrote regionaleverschillen:in
sommige gebieden zou de reductie meer dan
7 0 % zijn.
Om de ozonconcentratie in de buitenlucht
(op leefniveau) te verminderen, isnaast
reductie van de uitstoot van NO x ook
terugdringing nodig van de uitworp van
koolwaterstoffen. Voorlopig wordt een
reductie van koolwaterstoffen voorgenomen
van 5 0 % in 2000 ten opzichte van f981.
Dit isonvoldoende, maar de problematiek
van schade door de ozonconcentratie inde
buitenlucht wordt nog verder uitgewerkt.
Het duidelijkst isde schade door verzuring
bijde bossen. Gebleken isdat devitaliteit van
het Nederlandse bos in 1986 is verslechterd
vergeleken met het jaar daarvoor. Met name
in de Peel isde toestand zorgwekkend, vooral
door een overmaat aanstikstof,diede balans
van voedingsstoffen verstoort. Nagegaan
wordt of en in hoeverre toediening van
voedingsstoffen de schade kan beperken,
zolang de emissiebeperkingen nog onvoldoende zijn om schade te voorkomen.
Al deze problemen komen verder aan de
orde in een tussentijdse evaluatie van het
verzuringsbeleid en de depositiedoelstellingen, dieministerNijpelsnogdit najaar met
de Tweede Kamer wil bespreken.
Thema vermesting: veel teveel nitraten
"Vermesting' isde toename van voedingsstoffen (vooral fosfaten en stikstof) in het
milieu waardoor ecologische processen
worden ontregeld. Vermesting, overigens
nauw verbonden met verzuring, berokkent
schade aan (het gebruik van) bodem, grondwater en oppervlaktewater, en daardoor aan
het drinkwater.
Vooral op bouwland op zandgronden
worden de streefwaarden voor nitraat ver
overschreden, niet in de laatste plaats door
strooien met dierlijke mest. De meststoffenwetgeving isbedoeld omdeze belastingzover
terug te dringen, dat in2000 hetgewas zelfde
vermestende stoffen helemaal kan opnemen.
Weliswaar zijn de huidige normen gebaseerd
op fosfaatgehalten, maar indirect wordt
hierbij ook de uitspoeling van nitraat
beperkt.
In verband met dedrinkwaterkwaliteit kanin
grondwaterbeschermingsgebieden een extra
beperking nodig zijn. In 1989zullen de
provincies de verordeningen hiervoor hebben
uitgevaardigd, die door de Wet Bodembescherming zijn voorgeschreven.

Begin 1988 wordt een 'strategisch plan
vermesting' verwacht, waarin wordt aangegeven hoe een verantwoord evenwicht van
de stromen fosfaten en stikstof kan worden
bereikt. Voor mestverwerking moet nog dit
jaar een 'strategie-notitie' uitkomen over de
keuze van technieken en locaties.
Een probleem bij mestverwerking kan zijn
dat via het afval toch weer fosfaten en
stikstof in het milieu komen.
Ishet mestoverschot een nationaal probleem,
de eutrofiëring van het oppervlaktewater,
vooral het IJsselmeer, heeft internationale
kanten. De grootste belasting komt namelijk
via de grote rivieren. Internationaal overleg
loopt uiterst traag. In het stroomgebied van
de IJssel wordt nagegaan hoe de fosfaatbelasting kan worden verminderd.
In 10proefgebieden gaat men maatregelen
tegen eutrofiëring in praktijk brengen,
waarbij vooral de sanering van onderwaterbodems, met opgehoopte fosfaten een groot
(financieel) probleem blijkt. Verwacht wordt
dat in vier gebieden (Botshol, Nieuwkoopse
plassen, Kortenhoefse plassen. Geerpias)
nog ditjaar van start wordt gegaan.
Thema verspreiding: stoffen en
bestrijdingsmiddelen
Bij het thema verspreiding gaat het om
chemische stoffen, inclusief bestrijdingsmiddelen, en hun risico's voor het milieu tot
het stadium van afval en verbranding toe.
Ook biologische agentia zoals recombinantDNA, vallen onder dit thema. Uitgangspunt
bij het beleid ishet principe dat de aanvoer
van een stof niet groter magzijn dan de
afvoer om cumulatie te voorkomen.
Het aantal kennisgevingen van nieuwe stoffen
op grond van de Wet Milieugevaarlijke
Stoffen en de voorafgaande interim-regeling
neemt jaarlijks nog steeds toe. Het Nederlandse spoedverbod tegen import en gebruik
van de nieuwe stof DDB in verband met zijn
milieugevaarlijke eigenschappen, leiden in
praktisch de gehele EG totvervangingvande
stof. Het komt voor dat bedrijven de produktie of import staken nadat bij onderzoek
en kennisgeving gevaarlijke eigenschappen
zijn vastgesteld.
In 1988 wordt een besluit verwacht over
emissiebeperking van vinylchloride.
Cadmium moet binnen vierjaar gefaseerd
verdwijnen uit pigmenten, stabilisatoren
voor kunststoffen en andere, maarde vorm
van de regeling hangt af van de Europese
discussies over een cadmiumverbod. In 1988
komt er een besluit voor recombinant-DNA,
als preventieve maatregel.
Nog dit jaar worden ontwerp-regelingen
gepubliceerd in verband met bodembescherming: over opslaan en storten,
lozingen, opslag van aardolieprodukten in
tanks en bouwstoffen. Over de gevolgen van

de aanwezigheid van talloze verbindingen in
de bodem isechter noglangniet alles bekend.
Aan het vaststellen van 'referentiewaarden'
voor de gewenste bodemkwaliteit wordt hard
gewerkt.
Bestrijdingsmiddelen blijken grote risico's
voor het grondwater te hebben; slecht
afbreekbare residuen kunnen het drinkwater
bedreigen. De monitoring van residuen in
het oppervlaktewater wordt uitgebreid, en
van diverse bestrijdingsmiddelen wordt de
toepassing inenkelejarenverboden ofstreng
beperkt.
Internationaal zijn afspraken gemaakt voor
voorzieningen ter vergroting van de milieuveiligheid bij bedrijven en over een
ecologische doelstelling voor de Rijn; rond
2000 zou de rivierweer 'schoon'moeten zijn.
In 1988 volgt een beleidsprogramma voor
normen voor stralenbescherming (...)
(Persbericht Min. v. VROM)
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Minister Nijpels ontwikkelt
activiteiten voor goed
rioleringsbeheer
Minister Nijpels heeft een aantal activiteiten
in gang gezet om gemeenten instrumenten te
geven voor een goed rioleringsbeheer.
De bewindsman schrijft dit in een brief aan
de Tweede Kamer.
Uitgangspunt hierbij is,dat het beheer van
rioleringen een gemeentelijke verantwoordelijkheid is,maar dat bij niet goed
functioneren van de riolering de verantwoordelijkheid van het rijk in het geding
komt met betrekking tot de bescherming van
de bodem, hetgrondwater, oppervlaktewaterkwaliteit en volksgezondheid.
Onlangs heeft deminister aan alle gemeenten
een praktijkrichtlijn voor het beheer van de
buitenriolering toegezonden, die op zijn
initiatief door het Nederlands Normalisatieinstituut isopgesteld. Deze richtlijn stelt de
gemeenten in staat doelgerichter te werken
aan een oplossing van de problematiek van
de achterstand in vervanging van riolering,
waarop de minister sterk de aandacht heeft
gericht in zijn notitie aan de Tweede Kamer.
Verder heeft de bewindsman de oprichting
van een Stichting Rioned gestimuleerd,
waarin de kennis op het gebied van riolering
wordt gebundeld en de belangen van de
gemeenten, provinciesenandere betrokkenen
worden behartigd. In de loopvan volgend
jaar verwacht de minister dat de resultaten
beschikbaar komen van een grootschalig
onderzoek naar de relatie tussen riolering en
waterkwaliteit, waarvoor in 1982 een
nationale werkgroep is ingesteld.

