SymposiumAnalysevanhet fosfaatbeleid

Gedachten van een symposiumganger
Denn noch immer istfür den unzulänglichen
Menschen der Umweg oft der kürzeste Weg
um das Ziel zu erreichen. (Démoli) [ 1 ].
Dr. H. Golterman, de geestelijke vader van
het baanbrekende KNCV rapport 'Fosfaten
in de Nederlandse oppervlaktewateren'
(1976) was in dejaren zestig de prediker die
in vlammende taal opriep tot de kruistocht
tegen de zorgwekkende eutrofiëring van
onze binnenwateren. Het moet hem, aanvankelijk in eigen land weinig geëerd, als
eregast inWageningen deugd hebben gedaan
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te ervaren hoevele instanties en kundige
mensen inmiddels betrokken zijn en worden
bijde strijd waartoe hijdestoot gaf. Maareris
ook teleurstelling: de veldtocht heeft nog
niets opgeleverd.
Zulks suggereren ook Van Kootenen DeBie
in hun Bescheurkalender op 8maart jl. naar
aanleiding van het verschuiven van de
streefdatum waarop wasmiddelen geen
fosfaat meer mogen bevatten van 1 januari
1985 naar medio 1987. Een nieuwe nederlaag tegen de industriële keurtroepen? Maar
minister Winsemius laat in een interview
vanuit zijn hoofdkwartier weten: 'De zeepfabrikanten hebben zich aan de afspraak
gehouden, maar het ministerie is- in alle
eerlijkheid gezegd —tekort geschoten.
Er moet wel wat gaan gebeuren' [2].
De sectie milieuchemie van de KNCV heeft
inmiddels opgeroepen tot een krijgsraad.
En zo zitten we dan op 23 maart 1984 in het
riante IAC gebouw teneinde het fosfaatbeleid
te analyseren: wat iser allemaal gedaan en
wat iser eigenlijk bereikt; welke fouten zijn
gemaakt en watvaltdaaruit teleren; moet de
strategie bijgesteld of gewijzigd worden?
De directeur-generaal van VROM, ir.
W. C. Reij, stelt zich in zijn uitvoerige
openingstoespraak van het symposium
minder deemoedig op dan zijn hoogste chef
in het interview met H 2 0 . Na er op gewezen
te hebben dat het fosfaatbeleid een sterk
internationaal karakter bezit en dat het
agrarisch aspect in belangrijke mate is
toegenomen, geeft hijeen historisch overzicht
van de ontwikkeling van dat beleid. Doelende
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op wat in de loop van meer dan 20jaren in
Nederland zoal over de eutrofiëringsproblematiek isgeschreven en gesproken.
meent Reij dat er 'als het ware een brede
maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden'. Het zij zo,maar één van de
indrukken die ik van dit symposium heb
meegenomen isdat een vruchtbare en open
gedachtenwisseling - met de feiten op tafel nu pas écht mogelijk is geworden.
Die feiten zijn in Wageningen voornamelijk
aangedragen en geïnterpreteerd door de
statisticus Olsthoorn en de kritische waterbeheerder De Ruiter.
Uit de gepresenteerde P-balansvanhet zoete
oppervlaktewater in Nederland (1980) leren
we dat van de toevoer (107-109.10 6 kg)
toegerekend worden aan wasmiddelen 12,3;
faeces en urine mens 8,5; industrielozingen
16,3; Rijn en Maas 57,7; landbouw
2-4.10 6 kg. De laatstgenoemde bijdrage is
aanzienlijk hoger 'ingeschat' dan in 1970
(KNCV-rapport). Ook in het 'Rapport over
emissies vanuit de landbouw (1980)' wordt
deze post nog alsonbetekenend afgedaan.
Uit nieuwere publikaties (zie ook Lexmond
et al (1982) [3],blijkt wel dat, zeker
regionaal, de toevoer vanuit landbouwgronden een niet te onderschatten factor is
(onder meer afspoeling mestoverschotten).
Lexmond c.s.wijzen op de grote hoeveelheden in de bodem opgeslagen P, waarvan
een deel tezijnertijd mobiel kan worden.
Ook insedimentenvan rivieren enmeren ligt
veel fosfaat (tijdelijk?) opgeslagen. (CBS:in
1980 accumulatie in de bodem 132.1en in
zoet opp.water + slib 13-15.10 6 kg). Zou het
niet nuttigzijnook eenseenramingte maken
van de totale aanwezige voorraad?
Ondanks de vrijwillige beperking van het
P-gehalte van wasmiddelen door de zeepfabrikanten tot 50% van dat in 1970,isde
bijdrage vanuit deze bron gestegen van 8,8
(1970) tot 12,3.10 6 kg (1980) tengevolge
van de bevolkingsgroei en het hogere
wasmiddelenverbruik.
De Ruiter, mede sprekende namens zijn
collega-waterbeheerders, wijst op het
uitblijven van enig bevredigend effect op de
algengroei (daar gaat het om!)in die
gebieden waar de regionale kwaliteitsbeheerders gevolg hebben gegeven aan de
opdracht vervat in de onder politieke druk
tot stand gekomen Fosfatennota 1979:
defosfateren van het rioolwater inprioriteitsgebieden. De Ruiter: wiegoed had gestudeerd, had zulks kunnen voorzien!
Nu inmiddels tevensduidelijk is geworden
dat in vele van die gebieden andere bronnen
dan rioolwater (kwel, intensieve veehouderij)
een belangrijke bijdrage leveren aan de
fosfaatbelasting van debetrokken wateren,is
er ernstige twijfel gerezen aan het nut van dit
in feite éénspoorbeleid. Ook vanwege de
hoge kosten stellen de besturen van vrijwel

alle instanties belast met het regionale
waterkwaliteitsbeheer zich zéér afwachtend
op.
Wat kennelijk nodig blijkt iseen herbezinning
op, een vernieuwd denken over eutrofiëring
en fosfaatbeleid zoals dat inde CUWVO
nota 1983 al voorzichtig om de hoek komt
kijken.
De indringende voordrachten door de
bioloog Schroevers en de filosoof Van der
Velde kunnen daartoe in fundamentele zin
de weg wijzen. Uit hun beschouwingen leren
we bescheiden te zijn en niet te vlot de
beschuldigende vinger op te heffen. Hoe kan
men aanklagen alsmet 'het kwaad' somsal
eeuwen geleden isbegonnen, ja indien het
zelfs een noodzakelijk element betekende in
de ontwikkelingvandenken enhandelen van
de mens? Leven isnu eenmaal inwerken op
het milieu,een dwingende noodzaak voorelk
organisme. In zijn verhouding tot het milieu
komt de mensheid nu, na het doorlopen van
de mythische en de ontologische in het
functionele stadium, waarin het individu zich
bewust gaat worden van zijn verantwoordelijkheid voor het geheel van de ecosfeer.
Een ecosfeer, die 'zonder toedoen van de
mens tot stand kwam en (...) die onder
toedoen van de mens kan voortbestaan als
één open dynamisch systeem' (Van der
Velde). Eén van de moeilijkheden isdat we
ons (nog) niet geheel loskunnen maken van
ontologische en zelfs mythische denkwijzen.
Schroevers: alsje vraagt hoe het gaat met de
natuur, vraagje ook naar de mens.Voor de
landbouw (en wellicht ook voor de technologie) iser in algemene zin geen weg terug.
Mens en natuur moeten totopzekere hoogte
leren leven met eutrofiëring, die ook
voordelen kan opleveren. Waar ligt de
grens? In hoeverre en waar kunnen of
moeten functies (van bijv. oppervlaktewateren en landschappen) verweven of
gescheiden worden. Ik ben mij bewust dat
deze losse gedachten die ik hier neergeschreven heb de uiteenzettingen van Van der
Velde en Schroevers geen recht kunnen
doen. Beide voordrachten zijn het meer dan
waard vele malen gelezen te worden.
Hoogweg, medewerker van het RIZA, geeft
een uiteenzetting over het viersporenbeleid:
1.reductie P-gehalte wasmiddelen 2. defosfatering rioolwater 3.terugdringen emissie
vanuit de landbouw 4. druk op het buitenland.
Spoor 3 heeft pas kort geleden aandacht
gekregen. Van spoor 4 valt gezien ook
hetgeen bij de discussie naar voren is
gekomen in afzienbare tijd weinig of niets te
verwachten. Spoor 2 lijkt mij,zeker tijdelijk
doodgelopen (zie ook De Ruiter) en het valt
te betwijfelen of de in uitzicht gestelde
financiële bijdrage van het Rijk inde kosten
van chemicaliën voor defosfatering hierin
verandering zal brengen. Overigens lijkt mij
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het uitsluitend subsidiëren van chemicaliëngebruik een rem op de toepassing of
ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Het heilmoet komen,zoalsHoogwegterecht
stelt, van een geïntegreerd viersporenbeleid.
Zo zijn we dan weer terug bij De Ruiter die
uitsluitend iets verwacht van een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau.
Hij komt met een naar mijn mening
realistisch voorstel. Laat de regionale
waterbeheerders vaststellen in welk(e)
gebied(en) de beheersbare P-belasting door
een aantal maatregelen die gelijktijdig
genomen kunnen worden, een voldoende
teruggang van het algenbestand valt te
verwachten. Zulks aan de hand van kennis
van het aandeel van de diverse aanwezige
fosfaatbronnen en op grond van het
verworven inzicht in de relatie tussen
relatieve P-belasting en algengroei.
Dan kan een beperkt aantal gebieden
(hoge kosten !)daadwerkelijk gesaneerd
worden door een combinatie van zuiveringstechnische, waterstaatkundige en bestuurlijke
maatregelen.
Hoe staat het met de juridisch-bestuurlijke
mogelijkheden en beperkingen van een
samenhangend fosfaatbeleid? Het antwoord
komt van de milieu-jurist Drupsteen. In zijn
betoog gaat hij uit van de waargenomen
stagnatie van het tot op heden gevoerde
beleid en van de ook door onderzoek
gesteunde (zie ook Beijdorff s voordracht)
opvatting dat voor een doeltreffende
bestrijding van de eutrofiëring een
geïntegreerd, regionaal gedifferentieerd
fosfaatbeleid nodig is.
De belangrijkste gevolgtrekkingen van zijn
studie zijn: De juridisch-bestuurlijke voorwaarden om tot een regionaal gedifferentieerd beleid te komen zijn betrekkelijk
gunstig, voor een totaal geïntegreerd beleid
daarentegen niet zo gunstig.
De formele bevoegdheden van de Rijksoverheid voor een geïntegreerde aanpak van
de vier bronnen van fosfaatbelasting
(menselijke afval, wasmiddelen, landbouw en
de toevoer viagrensoverschrijdende rivieren)
zijn beperkt. Er iseen betere bestuurlijke
coördinatie nodig.
Dat de weg van overleg en consensus open
moet blijven isop zichzelf zeker niet te
betreuren.
Kennis van het consumentengedrag kan
bijdragen tot de oplossing van het fosfaatprobleem. De industrieel-econoom Van Min
bespreekt de ervaringen opgedaan uit
onderzoek door de industrie naar de
beïnvloeding van het koopgedrag van het
publiek door reclame. In zijn betoog
ontmythologiseert hij een aantal vastgezette
denkbeelden, zoals bijvoorbeeld 'de geïnformeerde consument gedraagt zichbeter' en
'de consumenten zijn willoze slachtoffers van
sluwe reclamemakers'. Huisvrouwen kijken
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bij de keuze van een wasmiddel niet naar
toeters en bellen maar naar vlekken !Zijn
conclusie voor industrie en overheid:
uitsluitend door een geïntegreerd pakket van
maatregelen (dus niet uitsluitend door
reclame of voorlichting) kan men iets
bereiken op het gebied van beïnvloeding van
houding, gedragsintentie en gedrag van het
grote publiek. Belangrijk isook de zogenaamde horizonbeleving: de consument
raakt niet blijvend onder de indruk van
voordelen of verbeteringen die op lange
termijn tot stand zouden komen.
Ik misindezeconteksteenverhandeling over
de kwaliteit van voorlichting gegeven door
diverse instanties en groeperingen (Overheid,
industrie, pressie- en sectiegroepen. media).
Van den Ban (1983) [4]zegt dat voorlichtingskunde streeft naar een samenleving
waarin besluiten worden genomen op basis
van een zo goed mogelijk inzicht in de
gevolgen hiervan. Hij vindt voorts dat 'een
voorlichtingskundige per definitie allergisch
is voor situaties waarin beslissingen worden
genomen op basisvan onjuiste of minder
volledige inzichten dan indegegeven situatie
mogelijk zou zijn'. Als we zulke normen
hanteren vallen heelwatvoorlichtersdoor de
mand! Denk bijvoorbeeld maar aan de nogal
eens onjuiste, misleidende of op sensatielust
inspelende berichtgeving in pers en TV en
aan detendentieuze voorstellingvanzakenin
sommige tot actie oproepende geschriften.
Ook bestaat de indruk dat enkele departementen omgeven zijn door een 'ijzeren
informatiering'.
In de reclamewereld bestaat tenminste nog
een, passieve, controle door de Reclame
Code Commissie en Reclameraad.
Wat ik ook misiseen bijdrage vanuit de
landbouw in de voordrachtenreeks van dit
symposium. Of isde nieuwe zondebok,
beladen met de zonden desvolks reeds de
oligotrofe woestijn ingejaagd?
De belangrijke en interessante slotvoordracht
van Beijdorff: 'Systeemanalyse van het
fosfaatbeleid' vindt plaats voor een enigszins
geëutrofieerd gehoor. Het betreft een drie
jaar durend onderzoek waarin nagenoeg alle
elementen en relaties zijn betrokken die in
voorafgaande lezingen aan de orde zijn
gesteld.
Het onderzoek van Beijdorff, Rade. Davies
en Nijholt bestaat uit een analyse van de
dynamische aspecten van het Nederlandse
fosfaatbeleid, gepresenteerd en toegelicht
aan de hand van een simulatiemodel ('klein
Holland').
Het is in principe een wijze van benadering
diede meesten vanonsvoorheteerst leerden
kennen uit het rapport van de Club van
Rome. Voor het zichtbaar maken van allerlei
interacties en terugkoppelingen in het proces
van beleidsvorming en van de realisatie van
het beleid, en ook voor het voorspellen van

de gevolgen ervan, lijkt zo'n werkwijze een
zeer nuttig instrument. Bij de toepassing
moet wel de nodige voorzichtigheid betracht
worden, met besef voor de mogelijk
ingebrachte onnauwkeurigheden.
De limiterende factor plaatsruimte laat niet
toe nog in te gaan op de levendige discussie
en de uitvoerige inleiding daarop door
Golterman, voor zover nog niet verwerkt in
het voorgaande.
Welke conclusies kan men trekken uit
hetgeen op dit belangrijke KNCV symposium
naar voren isgebracht? Voorlopig kom ik tot
de navolgende punten.
—Er iseen belangrijke aanzet gegeven tot
een noodzakelijke herbezinning op eutrofiëring en fosfaatbeleid.
- Uitsluitend een geïntegreerd fosfaatbeleid
waarbij tegelijk op alle sporen duidelijk
voortgang gemaakt wordt isdoelmatig en
geloofwaardig. Het lijkt alleen op regionaal
niveau uitvoerbaar.
—De sanering van gebieden die sterk
worden beïnvloed door de P-aanvoer vanuit
het buitenland isbinnen afzienbare tijd
(20 tot 25 jaar) een illusie.De vraagofweop
dit moment niet beter alle krachten kunnen
besteden aan de bestrijding van het veel
ernstigere kwaad van de microverontreinigingen (Golterman) is legitiem.
- Een 'getuigenisbeleid' (het goede voorbeeld geven) betekent in het algemeen
slechts geldverspilling.
Het symposium 'Analyse van het fosfaatbeleid' zal ongetwijfeld heel wat mensen aan
het denken zetten. Zij behoeven zich echt
niet ongerust te maken over de bekende
uitspraak van Moleschott: 'Ohne Phosphor
keine Gedanken'.
Volgens het CBS ishet P-gehalte van ons
voedselpakket gestegen.
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