Bodembescherming magnietverwateren!

Inleiding, gehouden op de studiedag van de Vereniging voor Waterleidingbelangen te Gouda op 12 oktober 1983.

Hoc komt het toch, dat de bodembescherming achterloopt bij de bescherming
van de andere milieucomponenten water,
lucht en geluid? Ontoelaatbare verontreiniging van de bodem zieje niet, hoorje niet en
ruik je meestal ook niet. Bovendien worden
er op de bodem vele belangen tegelijkertijd
uitgevochten. Ditcomplex van overwegingen
zal er wel toe hebben geleid, dat een speciale
wettelijke regelingbetreffende debodem pas
na de wettelijke beschermingvanlucht,water
en geluid aan ons wordt gepresenteerd.

MR. J. FOKKENS
lid van Gedeputeerde
Staten van Gelderland

Er isde afgelopen jaren natuurlijk wel het
een en ander gedaan op het gebied van de
bodembescherming (Afvalstoffenwet en Wet
chemische afvalstoffen). Wij hebben sinds
begin 1983 de Interimwet bodemsanering.
We kennen sinds enkele maanden een
voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma
Bodembescherming, de meeste provincies
kennen bodembeschermende verordeningen,
gemeenten hanteren soms de Hinderwet met
het oog op bodembescherming, er ishier en
daar planologische bescherming. Echt wakker
zijn we nog maar kort, eigenlijk pas sinds
Lekkerkerk. We staan nu voor de bepaald
niet eenvoudige opgave in een tijd van
recessie —dus met slinkende overheidsfinanciën —inhoud tegeven aaneen effectief,
preventief beleid. Preventief, daarop moet
alle nadruk liggen. De kosten van de
saneringsoperaties rijzen immers de pan uit.
Dat iseen conclusie, die geen verdere
toelichting nodig heeft. In mijn betoog wilik
daarom met name ingaan op de mogelijkheden voor een effectief, preventief bodembeschermingsbeleid, waarbij ik uiteraard de
belangen van de waterwinning niet zal
vergeten!
Aanpak van bodemsanering
Maar eerst enkele opmerkingen over de
aanpak van de bodemsanering. Vooral ook
omdat hieruit enkele wijze lessen voor de
aanpak van de preventie kunnen worden
getrokken. Het isverheugend, dat voor die
sanering sinds kort een wettelijke basis
bestaat. Helaas moet worden gezegd, dat de
Interimwet bodemsanering inzijn uitwerking
elementen bevat die een werkelijk
doeltreffende aanpak van de sanering in de
weg staan. Dit betreft in de eerste plaats
de invoering van een drempelbijdrage van
ƒ 1 0 - per inwoner tot een maximum van
ƒ 200.()()(),-per project. Deze drempelbijdrage stelt de betrokken gemeenten voor

aanzienlijke problemen, mede tegen de
achtergrond van de sterk teruglopende
financiële middelen. Consequenties kunnen
zijn: met name kleinere gemeenten met een
aantal projecten worden zeer zwaar
getroffen; een terughoudende houding van
de gemeenten; bezwaren tegen bodemsaneringsprogramma's op grond van
financiële overwegingen; weinig bereidheid
van de provincies om met de uitvoering te
beginnen zolang de gemeentebegroting niet
in de bijdrage voorziet; toenemende praktijk
dat de gemeenten het onderzoek in eigen
beheer en op eigen kosten gaan uitvoeren
buiten het programma om; de gemeenten
besluiten bepaalde projecten niet meer op te
geven voor het bodemsaneringsprogramma.
De gezamenlijke provincies hebben het
ministerie in IPO-verband uitdrukkelijk te
kennen gegeven dat naar hun mening, zolang
geen betere financiële regeling wordt
getroffen, het tempo vande uitvoeringvan de
interimwet zeer nadelig zal worden
beïnvloed.
Er is nog een ander probleem bij de
uitvoering van de Interimwet bodemsanering. De uitvoering van deze wet is
gedecentraliseerd aan de provinciale
besturen. Decentralisatie betekent een
zekere beleidsverantwoordelijkheid en
beleidsruimte voor het uitvoerend orgaan.
Ervaring bij het merendeel van de provincies
is dat door zeer strakke procedurevoorschriften, uitvoeringscirculaires en dergelijke
en een zeer gedetailleerde beoordeling van
de voorstellen van de provincies, van deze
verantwoordelijkheid en beleidsruimte
weinig overblijft. Ook hierdoor wordt een
voortvarende aanpak van de bodemverontreiniging aanzienlijk vertraagd. Natuurlijk, er
behoeft niet meer onderzocht en gesaneerd
te worden dan strikt noodzakelijk is.
Maar het iseen verkeerde gedachteervan uit
te gaan dat een dergelijke benadering niet op
eigen kracht door de lagere overheden zou
kunnen worden opgebracht!
Er zijn nog meer bezwaren tegen de
interimwet. Het IPO-Milieu heeft aldie
bezwaren in mei 1983uitvoerig op het
ministerie besproken. Ik hoop van harte dat
de nu bestaande regeling op korte termijn zo
zal worden gewijzigd dat een werkelijk
effectieve aanpak inderdaad mogelijk wordt,
want op deze manier blijft het geld weliswaar
indepot maar blijft hetvuilook indebodem!
Het preventieve beleid
U zult het mij niet kwalijk nemen, dat ik als
man van de provincie allereerst inga op de
regelingen, diedeprovincieszelfinhet kader
van de bodembescherming hebben getroffen.
Negen provincies hebben momenteel een
eigen regeling op het terrein van de
bodembescherming; alleen Noord-Brabant

en Limburg ontbreken nog.Twee verordeningen dateren al van 1970.
Enkele verordeningen betreffen alleen
waterwingebieden. andere bieden een meer
veelomvattende bodembeschermingsregeling. De verscheidenheid van de
regelingen iszeer groot, Friesland bijvoorbeeld beschikt over een betrekkelijke
summiere Verordening bescherming bodemen grondwater tegen verontreiniging.
Zuid-Holland daarentegen beschikt over wel
drie aparte verordeningen: de Verordening
bescherming waterwingebieden, de
Verordening bescherming landschap en
bodem en de Verordening ondergrondse
lozingen en afvalstoffen. Ik zal ueen verdere
bloemlezing besparen en enkele algemene in
het oog lopende punten bij de uitvoering van
de provinciale verordeningen noemen.
In de eerste plaats bieden zijeen handvat om
excessen tegen te gaan. De Gelderse
verordening bijvoorbeeld ismedeeen reactie
op de enkele jaren geleden gevoelde
bestuurlijke onmacht om iets te ondernemen
tegen de invoer en storting van bodemverontreinigend ertsafval uit Duitsland.
Die onmacht isnu verdwenen. Als het
werkelijk om excessen gaat kunnen we nu
ingrijpen. Dat iserg belangrijk en zal ook
zeker preventief werken, zeker nu de
verordening ineen aantal beroepsprocedures
haar deugdelijkheid heeft bewezen.
Een tweede belangrijk punt is,dat de
provinciale verordeningen een hele
belangrijke betekenis hebben bij de
bescherming van waterwingebieden. Ik ga
straks uitvoeriger In op de bescherming van
waterwingebieden, maar wil nu alwel stellen
dat naar mijn mening provinciale verordeningen op dit gebied toch wel enigszins
effectief hebben gewerkt.
Een derde aspect isveel minder uit de verf
gekomen. Dat isde planmatige aanpak van
de bodembescherming. In enkele provincies
vormt de verordening wel de basis voor de
planmatige aanpak van de verwijdering van
olietanks (de 'Actie Tankslag'), maar daarbij
is het gebleven. Die planmatige aanpak vind
ik zeer essentieel; ikzal er straks nader op
terugkomen.
Er zijn op dit moment in totaal
± 125 personen bezig met de bodembescherming op provinciaal niveau; dat wil
zeggen de uitvoering van de provinciale
bodem- en grondwaterbeschermingsverordeningen, van de Interimwet
bodemsanering en ten dele ook de Afvalstoffenwet. Met het voorlopig IMP-bodem
ben ik van mening, dat met deze beschikbare
personele inzet een uitbreiding of intensivering van werkzaamheden in verband met
het interimbeleid bodembescherming niet te
realiseren zalzijn. Het isdaarom verheugend
dat vooruitlopend op het uiteindelijk
bijdragebesluit op grond van de Wet
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bodembescherming aan de provincies
met ingang van dit jaar een jaarlijkse
vergoedingwordt toegekend indekostenvan
bodembescherming van twee volledige
krachten.
Wat moet er nu allemaal gebeuren?
In het voorlopig IMPwordt genoemd: het
opstellen van grondwaterbeschermingsplannen en grondwaterbeschermingsverordeningen, het verscherpen van toezicht
en controle op de naleving van al bestaande
bodem- en grondwaterbeschermingsverordeningen, het inventariseren en saneren
van risico-activiteiten in waterwingebieden,
en het inventariseren van mogelijke bodembeschermingsgebieden. Dat iseen heleboel:
er zal zeker geruime tijd nodig zijn om dat
allemaal te realiseren, maar haast isgeboden
als we de preventieve bodembescherming
werkelijk serieus willen nemen.
Ik teken hierbij nog aan dat het merendeel
van de provinciesdatopditmoment noggeen
bodembeschermingsverordening heeft,
danwei een naar eigen gevoelen niet meer
toepasbare verordening kent, momenteel
bezig ismet het opstellen van een
bcschermingsverordening of het actualiseren
van de huidige. Daarbij wordt meestal al
geanticipeerd op de bepalingen uit het
Wetsontwerp bodembescherming met betrekking tot de provinciale verordeningen.
Ontwerpwet bodembescherming
Sprekend over preventieve werking kom ik
op de ontwerp-Wet bodembescherming.
Ik wil ingaan op enkele aspecten van dit
wetsontwerp en daarbij de waterwinning
centraal stellen. We zullen het snel met
elkaar eens zijn: de waterwinfunctie van de
bodem iseen van de meest kwetsbare
functies. In ons land iszoet grondwater
de belangrijkste grondstof voor de drinken industriewatervoorziening (± 70%).
Verontreiniging van de bodem, zozegt het
voorlopig IMP-bodem en ikwil het graag
onderschrijven, raakt daarom alsnel het
belang van de watervoorziening.
Uitgangspunt van het wetsontwerp is:een
meer algemene bescherming op rijksniveau
en een meer specifieke opprovinciaal niveau.
Die provinciale bescherming moet dan zijn
toegespitst op bepaalde gebieden: bodembeschermingsgebieden (gebieden, waarde
bodem van goede kwaliteit isen die extra
bescherming nodig hebben) en grondwaterbeschermingsgebieden. Theoretisch zit deze
tweedeling aardig in elkaar. De extra te
bieden bescherming vandebodem strektzich
immers impliciet uit over het voor de
(potentiële) watervoorziening te gebruiken
grondwater. De memorie van toelichting
zegt zelf:deverschillende eigenschappen van
de bodem kunnen niet losvan elkaar worden
gezien. Ik vraag mij echter a f - e n het IPOmilieu attendeerde de minister daar enkele
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jaren geleden al op - of het welzinvol isde
bodem en het grondwater gescheiden in
bescherming te nemen. Daar zijn natuurwetenschappelijke bezwaren tegen maar ook
juridische en bestuurlijke. Een belangrijk
punt isdat de onoverzichtelijkheid op dit
toch al zo weerbarstige terrein op deze
manier toeneemt.
We kennen langzamerhand een wirwar van
aparte gebiedsregelingen, denk bijvoorbeeld
aan de stiltegebieden op basis van de Wet
geluidhinder en aan de zogenaamde relatienotagebieden. Ik ben daarom wel blij met de
mededeling, dat in het kader van het
actieprogramma Deregulering Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer is geconcludeerd,
dat bezien zal worden of de regeling van de
bodembescherming in het Wetsontwerp
bodembescherming moet worden gehandhaafd.
Grondwaterbeschermingsgebieden
De belangrijkste instrumenten voor het
effectueren van de bescherming van deze
gebieden zijn in de nieuwe Wet bodembescherming het zogenaamde grondwaterbeschermingsplan - daarin moeten
Provinciale Staten de hoofdlijnen aangeven
voor debescherming vandekwaliteit van het
grondwater met het oog op de waterwinning
—en de op dat plan gebaseerde grondwaterbeschermingsverordeningen. In het voorlopig
IMP-bodem wordt meegedeeld dat het IPO
zal worden gevraagd om in overleg met de
VEWIN een model voor een dergelijk plan
en voor een dergelijke verordening op te
stellen. Is het nu zo voor de hand liggend dat
aan de provincies deze taak isopgedragen en
niet aan de gemeenten'? Ik meen van wel.
Bij een onderwerp als bodembescherming,
zeker als we spreken over bescherming van
waterwingebieden, behoort de effectiviteit
voorop te staan; het bovengemeentelijk
karakter van de bodembescherming en de
samenhang met andere milieutaken wijst in
dit geval naar mijn mening terecht in de
richting van de provincie. Gemeenten staan
onomstotelijk veel dichter bij de burger dan
de provincie; daarom behoren overheidstaken zoveel mogelijk aan gemeenten te
worden toegedeeld, tenzij het tegenbewijs
uitdrukkelijk kan worden geleverd. In het
geval van de bodembescherming isvan het
laatste naar ik meen sprake. Dat wil niet
zeggen datvoordegemeenten helemaal geen
taken zouden zijn weggelegd. Het wetsontwerp heeft de mogelijkheid gecreëerd dat
burgemeester en wethouders worden
aangewezen als het gezag dat bevoegd isom
in een bepaald geval ontheffing te verlenen.
De gemeenten kunnen ook bepaalde uitvoeringsmaatregelen opgedragen krijgen
zoals controle, toezicht, melding en
registratie, maar alleen wanneer een

dergelijke uitvoeringsmaatregel voornamelijk
van lokale betekenis is.
Het milieubeleid krijgt wel eens teveel het
karakter van een kwartetspel, waarbij de
zwarte piet van de ene speler naar de andere
wordt doorgegeven. Ik vind dat we daarmee
moeten ophouden. De provincies vervullen,
zowel met de toepassing van hun eigen
verordeningen alsinhetkader vande nieuwe
wet, een centrale rol. Daarvoor zijn
overtuigende argumenten aan te voeren.
Ik meen dat ik die argumenten heb
aangevoerd.
25-jaars verblijfstijdzones ?
Bij het opstellen van plan en verordening
zullen de richtlijnen en aanbevelingen voor
de bescherming van waterwingebieden,
opgesteld door de Commissie Bescherming
Waterwingebieden in 1980,een belangrijke
rol spelen. Daarbij zalzeer essentieel zijn de
vraag hoever de beschermingsmaatregelen
zich moeten uitstrekken. Dat er één- en
tienjaarsverblijftijdzones zullen moeten
komen, daarover tekent zich langzamerhand
wel een communis opinio af. De grote vraag
isof er ook 25-jaars zoneszullen moeten
komen. Een door Provinciale Staten van
Gelderland ingestelde ambtelijke werkgroep
heeft daar in het voorjaar van ditjaar een
rapport over uitgebracht waarinde mogelijkheden voor een 25-jaars zone worden
uiteengezet. Motieven voor een ruime
bescherming alsgeboden door de 25-jaars
zoneszijn onder meer: hetverkrijgen vaneen
ruime tijd om gedane investeringen te
kunnen afschrijven, het feit dat gedwongen
verplaatsing van de waterwincomplexen
mogelijk meer tijd vergt dan ongeveer
10jaar. het feit dat in Nederland het vinden
van een geschikte uitwijkmogelijkheid
nauwelijks nog mogelijk is,en tenslotte ook
het feit dat onvoldoende vertrouwen bestaat
in de beschermende werking van de 10-jaars
gebieden, gelet op de onzekere elementen in
de basisgegevens voor de berekening van de
zones, die uitgaat van aannames, die niet
feitelijke zekerheden zijn.
Noodzaak effectieve controle
Ik moet volstaan met het aanstippen van de
problematiek, maar één heel belangrijk punt
wil ik nog wel uitdrukkelijk naar voren
brengen, en dat ishet volgende. We zullen er
in elk geval voor moeten zorgen dat een
juridische verbodsregeling voor grote
gebieden bij gebrek aan effectieve controle
op de naleving niet verwordt tot een
'papieren' regeling. Zeer essentieel bij de
vraag hoe ver wij moeten gaan met de
bescherming van waterwingebieden en van
potentiële wingebieden isde controleerbaarheid van de beperkende bepalingen.
We komen er niet met een goede wettelijke
regeling, we komen er niet met goede
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vergunningen en ontheffingen, het gaat om
de handhaving daarvan. In dit verband ishet
zeer verhelderend om kennis te nemen van
het onlangs verschenen rapport van de
zogenaamde UNISER-commissie. Deze
onderzoekscommissie naar de bestuurlijke
aspecten van de uitvoering van milieu- en
andere relevante wetgeving bij onder andere
het bedrijf UNISER komt tot een aantal
frappante conclusies. Het isverleidelijk hier
uitvoerig op in te gaan maar ik moet volstaan
met een enkel punt.
De commissie adviseert om bij het toezicht
op de naleving van milieuwetten tot een
krachtige samenbundeling op rijksniveau te
komen van de activiteiten van controlerende
diensten,zomogelijk vandiedienstenzelfen
ook te komen toteen scheidingvantaken ten
aanzien van vergunningverlening en
toezichthouding. Verder zegt de commissie
dat de bestrijding van milieucriminaliteit
effectiever kan plaatsvinden indien naast een
registratieplicht - we hebben het in dit
verband over chemisch afval - en de
bundeling van controlerende instanties er
een op landelijk niveau opererende en op
crimineel milieugedrag gespecialiseerde
groep deskundigen wordt gevormd. Nu zultu
zeggen: gaat het niet wat te ver om in dit
verband over milieucriminaliteit te spreken?
In de meeste gevallen zal het waar het gaat
om de bescherming van waterwingebieden
inderdaad te ver gaan om dit verstrekkende
begrip te hanteren. Maar waar het wel om
gaat isde constatering datweer,en ikherhaal
het, met een deugdelijke wet en deugdelijke
vergunningen niet zijn, maar dat het gaat om
een effectieve, dus ook controleerbare
uitvoering.
Overbemesting
Er iséén aspect dat ik in dit verband met
name naar voren wil halen. Ik moet een
keuze maken want er isop het terrein van de
bodemvervuiling helaas zoveel aan de orde.
Er isechter één aspect dat voor de waterwinning van buitengewoon grote betekenis is
en waar ik in mijn eigen provincie zeer veel
mee te maken heb en dat isde bodemvervuiling die ontstaat door overbemesting.
We zien in enkele gebieden van ons land een
schrikbarende stijging van het nitraatgehalte
in het drinkwater. Indeprovincie Gelderland
doet zich dit onder meer voor in het
Montferland en in bepaalde delen van de
Veluwe. Het ziet er naar uit dat in Europees
verband gestelde normen binnen afzienbare
tijd zullen worden overschreden. Ik praat nu
alleen nog maar over nitraat en laat de
problemen die fosfaat, stikstof en zware
metalen kunnen veroorzaken nog maar
buiten beschouwing.
De Gelderse bodembeschermingsverordening bepaalt, dat het dumpen van mest - een
zo grote hoeveelheid mest op of inde bodem

brengen,dat ergeenofnauwelijksverbandis
met landbouwkundig gebruik - niet mag
plaatsvinden. Er isnueen project opgezet om
antwoord te krijgen opeen aantal vragen,
zoals: wat isde grens tussen normale
bemesting en dumpen (normstelling), welke
gegevens zijn nodigin gerechtelijke
procedures (een uiterst moeilijk punt), wat
isde omvang van het probleem, welke
mogelijkheden zijn ervoordeveehoudersom
hun mest op reguliere wijze kwijt te raken.
Voor dit laatste probleem komt er hopelijk
op korte termijn de Meststoffenwet. Voor de
normstelling zullen we uitvoeringsregelingen
op grond van de Wet bodembescherming
zeer hard nodighebben. Er ishiersprakevan
een uitermate urgentprobleem,met nameals
we kijken naar het beleid opdelange termijn.
Het ziet ernaar uit -wetenschappelijke
onderzoekers hebben onsdat zeer onlangs
nog eens uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat binnen enkele decennia zeer vele
waterwingebieden eentehoog nitraatgehalte
zullen hebben. Zullen wedan zo ver moeten
gaan dat we tegen extreem hoge kosten dat
nitraat uit het drinkwater zullen moeten
verwijderen? Hopelijk zal het niet zover
behoeven te komen, maar we moeten ons
goed realiseren dat van een werkelijk
effectieve aanpak van dit probleem opdit
moment nognauwelijks sprake is.Gebeurt er
dan helemaal niets? Jazeker, de Meststoffenwet isop komst, die onder andere de
organisatie regelt van mestbanken, die voor
het transport van mest van overschotgebieden
naar tekortgebieden zullen moeten zorgen.
In de provincie Gelderland wordt gewerkt
aan de oprichting van een aantal installaties
voor de zuivering van kalvergier, maar dit
alles kan zeker voor wat betreft de korte
termijn echt geen effectieve aanpak van het
probleem worden genoemd. Het isook geen
gemakkelijk probleem alswe kijken naar het
grote economische belang dat de landbouw
en met namede intensieve veehouderij biedt.
Waarvoor ikwilpleiten isdat het probleem in
elk geval helder en duidelijk onder ogen
wordt gezien, dat het bespreekbaar wordt
gemaakt. Enkele jaren geleden wasdat in de
kring van landbouworganisaties niet of
nauwelijks mogelijk en werd je alsnel als
vijand van de boer afgeschilderd alsje het
probleem alleen maar ter sprake bracht.
Dat is nu gelukkig wezenlijk veranderd.
Op een voorlichtingsbijeenkomst in het
Gelderse Huis der Provincie, is onlangs
gebleken dat de landbouworganisaties zich
ook zelfzorgen maken over hetprobleem van
de overbemesting endatzijbereidzijn meete
denken overeen oplossingvandat probleem.
Een probleem nogmaals, dat de komende
jaren zeer veel energie, inventiviteit en
creativiteit van ons allen zal vergen, zeker
ook in het belang van de drinkwatervoorziening. Het istoch altedol,dat nu

noodsprongen moeten worden gemaakt,
zoals de voorgenomen aankoop van enkele
perceeltjes mais waar zeer overvloedig wordt
gemest. Naar ik vernam speelt een Gelderse
waterleidingmaatschappij met die gedachte
om haar drinkwater toch nog enige
bescherming te kunnen geven!
Bijdrage ruimtelijke ordening
Een belangrijk punt, dat ik tot dusver ten
onrechte niet heb genoemd, isde bijdrage,
die vanuit de ruimtelijke ordening kan
worden gegeven aan de realisering van
grondwaterbeschermingsgebieden. Ik ga
ervan uit dat het streekplan en ook het
bestemmingsplan mogelijkheid kunnen
bieden tot een goede planologische
bescherming en dat er wat dit betreft een
zwaluwstaarting zou moeten zijn tussen het
grondwaterbeschermingsplan, de grondwaterbeschermingsverordening, het streekplan en de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Het isverheugend, dat de ontwerp-Wet
bodembescherming ervan uitgaat,dat ervoor
grondwaterbeschermingsgebieden een door
Provinciale Staten op te stellen plan moet
komen. Maar toch lijkt mij dit planningsstelsel voor de provincie wat te mager.
Ik zou veel voelen voor een zo concreet
mogelijk provinciaal meerjarenprogramma.
De ervaringen met het milieubeleid tot
dusverre hebben geleerd hoe essentieel een
planmatige aanpak vanaf het begin is. Door
verbrokkeld te werken isonsveel milieubeleid door de vingers geglipt.
Calamiteitenplan
De aandacht die ik aan het lange-termijnbeleid heb gegeven mag mij er niet van
weerhouden ook aandacht te geven aan
datgene wat op de korte termijn nodig is.
In dit verband vind ik het van groot belang
melding te maken van het calamiteitenplan
dat de provincie Noord-Holland onlangs
voor de regio Het Gooi heeft opgesteld.
Dit plan omvat een lijst met te waarschuwen
instanties en te nemen maatregelen bij
calamiteiten met bijvoorbeeld olie en andere
potentieel verontreinigende stoffen in
waterwingebieden. Het plan heeft geen
wettelijke status inde zin dat het deel zou
uitmaken van provinciale verordeningen.
Voor zover ik weet isNoord-Holland de
enige provincie dieover een dergelijk plan
beschikt maar het komt mij voor, dat deze
aanpak andere provincies ten voorbeeld zou
kunnen strekken.
Het isinmiddels nogweer eens duidelijk
geworden, dat we met een buitengewoon
complex onderwerp te maken hebben.
En ook met een onderwerp, waarvoor de
dichtregel van Willem Elsschot geldt: 'tussen
droom en daad staan wetten opgesteld en
praktische bezwaren'. Er isgeen tijd voor
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dromen, er zal de komende jaren veel
daadkracht nodig zijn, veel onderzoek ook
(een aspect dat ik in mijn inleiding helemaal
heb laten liggen)en vooralookveel aandacht
voor controle en dehandhavingvande regels
die zijn uitgevaardigd. We hebben te maken
met een onderwerp, ten aanzien waarvan er
sprake isvan grote belangentegenstellingen.
Denkt u alleen maar aan de relatie met de
landbouw. Daarom isook een goede voorlichting van wezenlijk belang. Ik ben blij dat
in het beleid van de rijksoverheid, zoals dat
uit het voorlopig IMP-bodem blijkt, ook aan
die voorlichting ruime aandacht wordt
geschonken.
Ten slottezou ikditwillenzeggen.We zullen
met beide benen op de bodem moeten staan
en er voor moeten zorgen, dat hoopop een
voortvarend beleid niet voortijdig de bodem
wordt ingeslagen. Doen we dit niet dan rest
ons niets anders dan een bodemloze put van
een eeuwig saneringsbeleid. En dat mogen
we niemand aandoen!

• •

•

Bodem Gelderse vallei
ernstig verontreinigd
door overbemesting
In een aantal delen van Gelderland is sprake
van ernstige bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging door overbemesting.
Met name in de Gelderse Vallei, waar veel
intensieve veehouderijen zijn geconcentreerd, isde situatie zeer ernstig.
De provinciale dienst voor milieuhygiëne
heeft daar een aantal particulieren uitdrukkelijk geadviseerd om geen water uit
eigen bron meer te gebruiken omdat de
geconstateerde hoeveelheden fosfaten in het
drinkwater de EG-norm soms met 800%
overtreffen. GS van Gelderland hebben zich
beraden over de te nemen stappen.
'Alle middelen die ons ten dienste staan om
de situatie te verbeteren moeten worden
benut', aldus mr. Fokkens, de milieugedeputeerde. GS willen overleg met het
Landbouwschap en vertegenwoordigersvan
de boeren voordat maatregelen getroffen
worden. Maatregelen hebben alleenzinalser
medewerking komt van de kant van de
boeren. De problemen zijn het ergst in de
Gelderse vallei, maar ook in de Achterhoek
wordt de situatie door overbemesting steeds
ernstiger. In het Rivierengebied iser minder
sprake van overbemesting op grote schaal.
Volgens de Wageningse onderzoeker prof.

169

De Haan ishet in de Gelderse vallei hard
nodig om iets te doen aan het toenemende
fosfaatgehalte van de bodem. Ook de
hoeveelheid koper in de bodem iste hoog.
Voor maatregelen tegen het veel te hoge
stikstofgehalte ishetdaarzelfsaltelaat, aldus
de onderzoeker. Daarnaast moet ook aan de
luchtverontreiniging door ammoniak iets
gedaan worden, want het staat volgens de
onderzoekers vastdat ammoniakdampen een
belangrijke bijdrage leveren aan de vorming
van zure regen. (ANP)

Betere bedrijfsvoering mogelijk
alternatief voor koper
in varkensvoer
Toevoeging van koper aan varkensmengvoer
hoeft de bedrijfsresultaten van varkensmesterijen niet zonder meer te verbeteren.
Dat is alleen het geval bij bedrijven waar de
groeisnelheid van de varkens laagis.
Bij bedrijven met varkensdie toch al goed
groeien blijkt daarvan nauwelijks sprake.
Mogelijk kan koper worden vervangen door
een andere bedrijfsvoering.
Kopertoevoeging isweliswaar goedkoop,
maar heeft ernstige milieuschade (aan bodem
en gewas) tot gevolgdoordat koper via de
mest op het land terechtkomt. Bovendien
kan koperrijke mest in de toekomst minder
geld gaan opbrengen bijinvoering van de
Wet Bodembescherming.
Dit zijn de conclusies van een literatuuronderzoek van de afdeling Milieubiologie
van de RU Leiden naar de effectiviteit van
kopertoevoeging aan varkensmengvoer.
Sinds de jaren zestig ishet gebruikelijk om
koper aan het voer van mestvarkens toe te
voegen om de groei en de voederconversie
(de omzetting van voer in 'varken') te
bevorderen.
In verschillende landen, waaronder
Nederland, zijn voederproeven naar deze
kopertocvoeging gedaan. Vrij algemeen
wordt aangenomen dat koper zowel darmbactcriën reduceert alsde spijsvertering
bevordert. Het lijkt er volgens de Leidse
onderzoekers op dat door kopertoevoeging
slechts de gezondheidsstoornissen van
varkens die in een minder goede conditie
verkeren gedeeltelijk worden weggenomen.
Dit effect zou mogelijk ook kunnen worden
bereikt door een betere bedrijfsvoering, zoals
een gunstiger stalklimaat, een betere
bedrijfshygiëne en een ander voersysteem.
Daarmee zouden de gezondheidsproblemen
kunnen worden voorkomen en niet behoeven
te worden bestreden.
(A.J. Filiusen J. L. H.de Heiden;
De effectiviteit van kopertoevoeging aan
varkensmengvoer. )

• •

•
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
Najaarsvergadering 1983
Verslag van de najaarsvergadering van de
NVA. gehouden op 13december 1983inhet
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.
Huishoudelijk gedeelte
1. Openingen mededelingen
De voorzitter dr. ir. W. C. Witvoet opent de
vergaderingom 9.45 uurenheetde ongeveer
60 aanwezigen van harte welkom. Bericht
van verhindering wegens ziekte is ontvangen
van de bestuursleden dr. ir. F. Dijkstra en ir.
J. Weenink. Door mevrouw C.J. M. Schmidt
wordt melding gemaakt van een door de
Technische Commissie Anaërobie georganiseerde tweedaagse Workshop op 26 en
27 april a.s. in de Koningshof te Veldhoven.
2. Verslag ledenvergadering 29april 1983
( H 2 0 nummer 23van 10november 1983).
Over het verslag worden geen opmerkingen
gemaakt.
3. Begroting 1984
De heer ing. H. Hartjes vindt het bedrag van
ƒ 12.000.-voor het herschrijven van het
lesmateriaal Hoger NVA-diploma aan de
hoge kant. Door de peningmeester, de heer
ir.P.Bakker, wordt medegedeeld dat het hier
gaat om contractuele verplichtingen ten
opzichte van PBNA om het lesmateriaal upto-date te houden. Tevenswordt medegedeeld, dat in 1983geen ledenlijst meer zal
verschijnen. Een bedrag van ƒ 6.000,- wordt
van boekjaar 1983overgeschreven naar
1984. Gezamenlijk met het bedrag van
ƒ 6 . 0 0 0 - o p begroting 1984 istotaal
ƒ 12.000,—beschikbaar voor de uitgave van
een nieuwe ledenlijst.
4. lAWPRC-congres 1984 te Amsterdam
Aan de organisatie van het congres wordt
hard gewerkt. Op dit moment hebben zich
nog weinig Nederlanders voor het congres
opgegeven.
5. Toekenning NVA-jaarprijs
De NVA-jaarprijs voor de jaargangen 198 1
en 1982 van het tijdschrift H 2 0 wordt
toegekend aan mevrouw HovenkampObbema en de heren Klapwijk en Landman
voor hun artikel 'Biologische beoordeling
van de waterkwaliteit inNoord- en ZuidHolland', verschenen in H 2 0 (15) 1982
nummer 16. De uitreiking van de prijs wordt
verricht door de voorzitter van de beoordelingscommissie, prof. P.G. Fohr.
Hij spreekt waardering uitvoor het vele en
goede werk van de Nederlandse biologen in
relatie tot het waterkwaliteitsbeheer.

