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GeachteheerLuesink,
Hierbijingeslotenvindtudeuiteindelijkeversievanhetonderzoekdat
wijverrichthebbennaardeverminderingvandefosfaatbelastingvanhet
Nederlandsemilieu.
Wij zijn u vooralsnog zeer dankbaar voor de opbouwende kritiek die u
heeft geleverd begin November 1988.Gebrek aan onderzoekstijd mijnerzijds en realiserende dat het onderzoek in de huidige vorm een meer
methodologischewaardeomvatdanup-to-datekostencalculaties,heeftons
doen besluiten het onderzoek te publiceren inde reeks Research Papers
van de vakgroepen Staathuishoudkude en Algemene Agrarische Economie.
Ondanks dat demeeste van uwadviezen c.q. opmerkingen zijnmeegenomen
in deze versie van de verslaglegging, hebben wij afgezien van meer
uitgebreidde publicatie inb.v.deW.E.S.-reeks (Wageningse Economische
Studies).Wij beseffen ons terdege dat zulk een korte studie praktisch
onvoldoende onderbouwd kanzijn omeenwezenlijke invloed uit tekunnen
oefenen opde beleidsvoorbereiding omtrent defosfaatproblematiek.Toch
achtenwijuitgebreid milieu-economisch onderzoek van zeer grootbelang
zodat de aanpakvandemilieuproblematiek inde toekomst ookeconomisch
verantwoord zalworden.
Wijhopendatdediscussie omtrent deaanpakvandefosfaatproblematiek
in een breder kader zalworden voortgezet (vermesting enverzuring)om
zo de financieel meest efficiënte aanpak van de milieuproblematiek te
kunnenaandragen.
Metvriendelijkegroeten,
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VOORWOORD

De aantastingvanhetmilieuendeverslechteringvande kwaliteit vanhetoppervlaktewater vormeneenbelangrijkmaatschappelijkvraagstuk. Inditrapportzijnderesultatenneergelegdvan
een milieu-economische studienaardeverminderingvan de fosfaatbelastingvanhetoppervlaktewater.Destudie,dieisopgezet
inhetkadervaneenafstudeervakmilieu-economiebijdeVakgroep
Staathuishoudkunde vandeLandbouwUniversiteitWageningen, beschrijft dekosten-effectiviteitvandiversemaatregelendie de
fosfaataccumulatie inhetoppervlaktewater kunnenverminderen.
Wijhopendatdezestudiekanbijdragenaaneenmethodologische
aanpak vanhetkostenaspectverbondenaandefosfaatproblematiek
inNederland.
OnzedankgaatuitnaarMw. A. KooijmanenMw.J.Michel,die
behulpzaamwarenbijdeverzorgingvanhettypewerk.

RobvandenBoomen
EkkovanIerland

SAMENVATTING
In hetbeginvandejaren70werdduidelijkdatdekwaliteitvan
hetleefmilieuwerd aangetast. Allerleivormenvanmilieuverontreinigingen werdenmanifest, waaronderookdefosfaat-problematiek. Fosfaat -eennatuurlijkvoedingselement -kaninte hoge
concentraties omvangrijke milieuschadeveroorzaken. Het meest
voorkomende effect isdeoverbemesting (eutrofiëring) van het
oppervlaktewater.
Aangezien de huidigeeconomischeorde niet automatisch een
acceptabel evenwichttussenmensennatuurwaarborgt, dient de
overheid in tegrijpenomhetmilieutebeschermen. Zij heeft
daartoe debeschikkingovereenaantalmaatregelen, die kunnen
worden onderverdeeld inbrongerichteeneffectgerichte beleidsmaatregelen. Bij dekeuzevandebeleidsinstrumenten dient de
overheid telettenopmeerderedoelstellingen, zoalsdemilieukwaliteit endebekendedoelstellingenvandeeconomische politiek, waaronderdewerkgelegenheid, economischegroeieninflatie. Om het juistefosfaatbeleidtekunnenuitstippelenis inzicht indekosten-effectiviteitvande verschillende alternatievemaatregelennoodzakelijk. Datwilzeggendatpermaatregel
wordt bekeken hoe hoogdejaarlijksekostenzijn per eenheid
vermeden fosfaatbelasting. Vervolgensvindt een rangschikking
plaats vandemaatregelen, vanafdegoedkoopstetotdeduurste.
Op dezemanierkunnendemarginalekostenvan extra fosfaatbestrijding zichtbaarwordengemaakt.
Ominzichtteverkrijgenindemogelijkemaatregelendienen we
te wetenwaarfosforhetmilieubinnenkomt, waardezestofhet
milieuweerverlaateninwelkehoeveelhedenditplaatsvindt.Uit
eenstroomdiagramvanfosforblijktdatzichophetmomentvooral
problemen inhetoppervlaktewatervoordoen. Het overschot aan
fosfor datzichindebodemophooptzalwaarschijnlijkpasinde
toekomst voornegatieveeffectenzorgen. Degrootheid die het
bestedebelastingvanhetmilieuweergeeft,isdeP-accumulatie.
Deze accumulatie van fosforinhet Nederlandse milieu neemt
jaarlijkstoe, namelijkvanruim135minkgPin1980naarongeveer 150minkgPin1983. Hierbijdienttewordenvermeld dat
deze accumulatievoornamelijkindebodemplaatsvindtenwel in
hetbijzonder indelandbouwgronden.Deaccumulatieinhetoppervlaktewater en het erondergelegensedimentisin de periode
1980-1983afgenomenvan19minkgPin1980naarongeveer16 min
kgPin1983 (CBS,1986a).
Een studienaardeherkomstvandehoeveelheid fosfor die in

het oppervlaktewater accumuleert (Olsthoorn, 1986)levert het
volgendebeeldop:
-groterivieren (Rijn)
:6,4minkgP/jaar - 382
-huishoudelijkeenindustriële
emissie
:4,2minkgP/jaar - 252
-wasmiddelen
:2,5minkgP/jaar • 152
-af-enuitspoelingvanlandbouwgronden
:3,2minkgP/jaar - 192
-overigebronnen
:0,6minkgP/jaar - 32
Totaal

16,9minkgP/jaar •1002

Medeaandehandvandezeverdelingkunnendeprioriteitenvande
tenemenmaatregelenwordenvastgesteld. Hiervoorishetookvan
belang precies tewetenwatdeeffectenvaneen overschot aan
fosfor inhetecosysteemzijnenbijwelke concentraties juist
geeneffectenmeeroptreden.Zoiseentehooggehalteaanfosfor
in debodemnietgewenstomdatdanfosfaatmethet uitspoelende
grondwater wordt meegevoerdnaarhet oppervlaktewater, waarna
eutrofiëringontstaat. Verderishetgrondwatereenbronvoorde
drinkwaterbereiding en ookdaarommag de fosfaat-concentratie
niettehoogzijn.Voorhetoppervlaktewaterwordteengrenswaarde gesteld vanmaximaal 0,15mgPperliter omdat bij hogere
waardeneutrofiëringkanoptreden.Omdekwaliteitvanhetoppervlaktewater tebeschermendientdejaarlijkseaccumulatie,diein
1983ongeveer 16minkgPbedroeg,tewordenbestredenopdatzich
eennatuurlijkevenwichtkanontwikkelen.
Omdezereductietebereikenheeftdeoverheiddevolgende maatregelentothaarbeschikking:
Ie)defosfateringvanafvalwateroprioolwaterzuiveringsinstallaties;
2e)beperking c.q.afschaffingvanP-verbindingen inwasmiddelen;
3e)beperkingvan deaf-enuitspoelingvanfosforuitde bodem
dooraanpakvandelandbouwalsbronvanverontreiniging;
4e)internationaal overlegwaardoorhetaandeelvandegrensoverschrijdenderivierenkanwordengereduceerd;
5e)opbaggerenvanonderwaterbodems omdatdezeeensoort naleveringsreservoirvanfosforaanhetbovenstaandewaterzijn;
6e)intensievere doorspoeling van binnenwateren met P-arm,
kalkrijk water of voorbehandeling van invoerwater met
bijvoorbeeld vlokmiddelen,waardoorhetfosfaatneerslaat;
7e)biomanipulatie oftewelhetuitzettenvanalg-etendeorganismenomdeeutrofiëringtebestrijden.

Voor debeleidsvoorbereiding ishetvanbelangteweten wat de
afzonderlijke maatregelen kostenenhoegrootde kosten-effectiviteit van deverschillendemaatregelenis. Isdit namelijk
bekend, dan is hetmogelijk, doorrangschikkingnaar laagste
kosten pereenheidvermedenfosforbelasting, een prioriteitenschemaoptestellenvanachtereenvolgensuittevoerenmaatregelen.
Onder aanname van enkelegeneralisatiesheeftdeze studie de
volgenderesultatenopgeleverd:
-Defosfateringvanhetafvalwater inNederland indederde trap
vanzuiveringsinstallaties zal, bijdebeschikbaretechnieken,
zo'n 210 minguldenperjaargaankosten. Hiermeekande Pbelasting van hetoppervlaktewatermet+A0 1 worden gereduceerd. Ditlevert,naaronzeberekeningen,een kosteneffectiviteitsrelatie op vanf31,50perkgvermeden P-belasting
vanhetoppervlaktewater.
-Wasmiddelen geheelfosfaatvrijmakengaatzo'n250min gulden
per jaar kosten. Metdezemaatregelkanechter slechts een
reductievandeP-belasting van16 Zbereiktworden, welkeook
alinde40 Zreductiedoordefosfatering in zuiveringsinstallaties isopgenomen. Dekosteneffectiviteitsrelatievan deze
maatregel is danookongunstiger enwelzo'nf 100,-per kg
vermeden fosfor. Hierbijdientwelvermeld tewordendat dit
een brongerichte maatregel iswelkein principe altijd de
voorkeurdienttegenietenboveneeneffectgerichte.
-De derdemogelijkemaatregelishetverminderenvandefosforbelastingdoordelandbouw.Hierbijkanwordengedachtaandrie
submaatregelenenwel:
a)mestdoseringi
b)eenbepaaldeperiodeeenuitrijverbodvanmestopleggen;
c)eenverlagingvanhetfosforgehalteinveevoeders.
Demaximaalmetdezedriesubmaatregelentebereiken P-reductie
inhetoppervlaktewater isongeveer2,25minkgP.Aangeziende
totalekostendanrondde2,5mrdguldenliggen,wordteenvrij
ongunstige kosten-effectiviteitsrelatie verkregen van
ruim
f 1100,-perkgvermedenfosfor. Hierbijmoetworden vermeld
dat inhetkadervandebestrijdingvanverzuringdemestoverschottenindelandbouwtochmoetenwordenverminderd.
-Internationaal overlegmetDuitsland, FrankrijkenBelgië kan
in principetoteenverminderingvandefosforinstroomuithet
buitenland leiden. Hetbuitenland isimmers {{nvandebelangrijkste bronnen vanverontreiniging. Wilmenkomen tot een

schoonmilieudanmoetdezebronzekerwordenaangepakt.
-Voordemaatregelen "opbaggerenvanonderwaterbodems", "intensievere doorspoeling vanbinnenwateren" en "biomanipulatie"
dient eerst nognaderonderzoekteworden verricht alvorens
men een redelijke schattingkanmakenvande ermee gepaard
gaandekosten. Zijzijnindestudiebuitenbeschouwinggebleven.
Uit destudieblijktdatdefosfaatbelastingkanwordenteruggedrongen doora)100Zdefosfateringopalle zuiveringsinstallaties in tevoerenenb)defosfaatbelasting door de landbouw
terugtedringen.
Afhankelijk vanhetgewensteniveauvanbeperkingvande belastingvanhetNederlandseoppervlaktewater,kunnendeverschillende landbouwmaatregelenwordenuitgevoerd. Zoalsvermeld is uit
kostenoogpunt hetP-vrijmakenvanwasmiddelennietzinvol. Uit
ecologischeoverwegingenverdienthetnietteminaanbeveling deze
maatregel tegelijkmetdefosfateringtoetepassen. Deinstroom
vanfosfaatwordtdaardoorbeperkt, evenalsdehoeveelheid fosfaathoudend afvalslib.Wanneerdefosfaatbelastingmaximaalwordt
verminderd, dan dient deoverheid rekeningtehouden met een
totale kostenpostvanongeveer 3,0mrdguldenper jaar. Daarbij
is debestrijdingvandebelasting t.g.v. grensoverschrijdende
rivierenbuitenbeschouwinggelaten. Naardepersoonlijkemening
van de schrijversisaanpak van de eutrofiëringsproblematiek
mogelijk en noodzakelijk. Zekergezienhetfeitdatde totale
aanpak jaarlijks nietmeerdan0,75 Zvanhet bruto nationaal
produktvereist.

HOOFDSTUK1:INLEIDING

Al vele jarenstaatdefosfaathuishouding inde belangstelling
van biologen, ecologen, milieudeskundigenenveleanderen die
zichmetmilieu-onderzoek bezighouden. Vooralinde jarenzeventig namdebelangstellingvoordemilieuproblematiek sterk toe,
zoalsblijktuitvelepublikaties.Beginjarenzeventigwerdende
overheid en het publiekwakkergeschuddoorhet feit dat de
kwaliteitvanhetmilieusnelverslechterdeindiengeenmaatregelen werdengenomen. Aangeziendevrijewerkingvan het marktmechanisme geen evenwichtige relatie tussen natuur en mens
garandeert,bleekingrijpendoordeoverheidnoodzakelijktezijn
geworden. Bijdeoplossingvanhetprobleemdientnietalleente
wordengeletopecologischebelangen.Deeconomischegevolgenvan
hetgevoerdebeleid zijnn.1.ookvangrootbelang.Eenduidelijk
overzicht vandekosten-effectiviteitsrelaties vande mogelijke
maatregelen omdefosforbelastingvanhetNederlandsemilieu te
verlagen, isdaaromgewenst. Inditkaderheefthetonderhavige
onderzoekplaatsgevonden.
Nadat in hoofdstuk2eenalgemeneintroductieinde fosfaatproblematiek en eendefiniëringvande probleemstelling heeft
plaatsgevonden, zal inhoofdstuk 3eenmeer specifieke uiteenzetting worden gegevenvandewerkelijke toevoer-en onttrekkingsbronnen vanPaanenuithetmilieu. Vragenals waar het
fosfor vandaankomt, hoehetweerverdwijntuithetmilieu, in
welke ordevangroottedezestromenliggenenhoeveelfosfor er
danuiteindelijk jaarlijksaccumuleert, wordenindit hoofdstuk
behandeld.Hierbijiseenverdelinggemaaktindemilieucompartimenten bodem, water enluchtomonderlingestromingen ook te
kunnenweergeven.
Als dehoeveelhedenfosforindeverschillende compartimenten
en deveranderingenhiervanindetijdbekendzijn, ishet van
belang tewetenwatdeeffectenzijnvandezehoeveelheden. Een
differentiatieindezebelasting-effect-relatieisgewenstaangezien ditinzichtzalverschaffenindegevolgenvoorhet milieu
bijdeverschillende tevoerenbeleidsalternatieven. Hoofdstuk4
geefthierinhetbenodigdeinzicht.
Wanneer eenmaaldebronneneneffectenbekendzijn, kunnen de
maatregelen-welkeookuithettweesporenbeleid vanderijksoverheid naarvorenkomen-wordenopgesteld. Deopsplitsing tussen
brongerichte en effectgerichtemaatregelenisvoordeze studie
niet vanbelangenzaldusooknietverder worden aangehouden.
Wel belangrijk ishoeeffectiefdemaatregelenzijnendus hoe

groot de bijdragevanelkvandemaatregelenkan zijn bij de
verminderingvandefosfaatbelastingvanhetmilieu. Hoofdstuk5
geefthiervaneenbeschrijving.
Op grondvandetechnischenatuurwetenschappelijke benadering
van hetprobleemisnueenoverzichtontstaanvan de technisch
mogelijke maatregelen. De economischebenadering, die vooral
betrekking heeftopdekostenendekosten-effectiviteitvan de
verschillendemaatregelen, komtinhoofdstuk6aandeorde. Uit
devergelijkingvandeverschillendemaatregelenopkosten-effectiviteitisuiteindelijkeenprioriteitenschema samengestelddat
inhoofdstuk 7ineenaantalbeleidsalternatievenisweergegeven.
Hoofdstuk 8 beschrijft totslotdeconclusies die uit het
onderzoeknaarvorenzijngekomen.

HOOFDSTUK2:DEPROBLEEMSTELLING
Vooralnade jaren70isdemensheid zichbewustgewordenvanhet
feitdathetgebruikendeverontreinigingvanhetmilieu, inde
ordevangroottezoalshetopditmomentplaatsvindt, resulteert
ineenverslechteringvandemilieukwaliteit. Ingrijpenin deze
situatieisdanook,methetoogopdetoekomst,vanhetgrootste
belang.
Milieuverontreiniging heeftbetrekkingopelkevormvantoevoeging ofonttrekkingvanstoffenaanofuitdenatuurdie direct
of indirectgevolgenheeftvoorhetecosysteem, welkealsnegatiefwordenervaren. Nuiseenbepaaldematevanverontreiniging
acceptabel, omdat denatuurover een "zelfreinigend-vermogen"
beschikt. Wordt ditvermogenechterteveelopdeproefgesteld,
dan kandeverontreiniging negatievegevolgenveroorzaken voor
het ecosysteem.
Fosfaatiseenvoorbeeldvaneenstofdiedeeluitmaaktvanhet
ecosysteem maardieintehogeconcentratiesnegatieve gevolgen
kanhebben.Dezenegatieveeffectenuitenzichvoornamelijkinde
verstoring van hetevenwichttussendeverschillende voedingselementeninhetecosysteem. Dooreenovermatigegroeiof bloei
van {{nbepaald organismeuithetecosysteemtreedteenverarming
vandesoortensamenstellingop.
Aangezien devrijewerkingvanhetmarktmechanisme geen evenwichtige relatietussennatuurenmensgarandeert, isingrijpen
doordeoverheidnoodzakelijk geworden. Deoverheid iszich met
dezeproblematiekpasna1970werkelijkgaanbezighouden. Inhet
beginwashetbeleid gerichtopdemilieusectorenbodem,wateren
lucht. Toenechterbleekhoeingewikkeld endiffuushetprobleem
was, kwammentotdeconclusiedateenmeerintegralebenadering
noodzakelijkwas. Dezegedachtengang istotuitdrukkinggebracht
inhetIndicatiefMeerjarenProgramma-Milieubeheer1986-1990. In
het IMP-Milieubeheer heeftdeoverheiddeintegrale benadering
vanmilieuproblemenuitgewerktinhetzogenaamde "twee-sporen-beleid". Heteersteaandachtsveld iseenbrongericht milieubeleid
enhettweedeiseeneffectgerichtmilieubeleid.Hetbrongerichte
beleid probeert bronnenvanverontreinigingalsdoelgroepen te
lokaliserenenalsdusdanigaantepakken.Enkelevoorbeeldenvan
dezedoelgroepenzijnraffinaderijen, verkeer enlandbouw. Het
effectgerichte beleid is eropgericht een algemene milieukwaliteit tecreërendievoorhethelelandgeldt. Hierbijdient
gelettewordenopdegezondheid enhetwelbevindenvandemensen
en ophetvoortbestaanvanplanten, dierenen goederen. Naast
deze algemene basiskwaliteitmoetereen bijzondere kwaliteit

worden gewaarborgd voorspecialegebieden als natuurgebieden,
waterwingebieden etc. InhetIMP-Waterisnienvoor het oppervlaktewater enhetgrondwaterreedsgekomentoteen basiskwaliteitsnormering voortotaal-fosfor invermestingsgevoeligeoppervlaktewaterenenzandgronden.
Al metalbeginthetfosfor-probleeminNederland aardig door
tedringentotbeleidsmakers enpubliek.Bijdeoplossingvanhet
probleem dientnietalleentewordengeletopecologischebelangen. Bijhetvaststellenvanhetmilieubeleid zijnookdeeconomische gevolgenvangrootbelang. Inditkaderdientte worden
vermelddatnogveelkwantitatievegegevensontbreken,zodatgeen
volledigbeeldkanwordengegeven. Tevensishetvermeldenswaardig datwegensdesamenhangmetandere milieuvraagstukken vaak
geen partiëleoplossingenmogelijkzijn. Zozalbijvoorbeeldde
aanpakvanhetmestoverschot ookgevolgenhebbenvoordebestrijdingvanzureregenenvoordenitraatconcentratie inhet grondwater.
Ondanksdezetweebovenvermeldebezwaren,ishetvanbelangdat
ereengoedoverzichtontstaatvande kosten-effectiviteitsrelatie van de verschillendemaatregelenterbestrijding van het
fosfor-probleem. Deze behoefteheefttotdevolgende probleemstellinggeleid:
"Om tekomentoteendoelmatigmilieubeleidmet betrekking
tot deverminderingvandefosfaatbelastingvanhet Nederlandse
milieu, is een inventarisatievande fosfor-stromen, van de
mogelijkemaatregelenterverminderingvandefosfaatbelastingen
vandeindividuelekostenvandezemaatregelennoodzakelijk.Vergelijking vandeindividuelekosten-effectiviteiten levert dan
een prioriteitenschema opwaaruitkanworden afgeleid wat de
economische kosten zullen zijnvandiversemaatregelen om de
fosfaatbelastingterugtedringen."
Zoals indeinleidingisvermeld, zalde natuurwetenschappelijkebenaderingindehoofdstukken3, 4en5aandeordekomen.
De hoofdstukken 6 en7zulleneenbeschrijving geven van de
economischegevolgenvandeverschillendemaatregelenenvan het
te voerentotaalbeleidmetbetrekkingtotfosfaatinhetNederlandse milieu. Zoals bekend isdemilieutechnologie volop in
bewegingenontstaannieuwemethodenvanfosfaatzuivering.Ookin
hetnatuurwetenschappelijkonderzoekontstaannieuweinzichtenin
de effecten vanfosforophetmilieu. Dezestudie heeft zich
noodzakelijkerwijs moeten beperkentotde informatie die ten
tijdevanhetonderzoekbeschikbaarwas.Doorgedeeltelijkeafwezigheid van betrouwbarenatuurwetenschappelijkekennis en een
aantal generalisaties, dienenderesultatenmetdejuistevoor-

zichtigheid tewordenbehandeld. Indiennieuwe technieken beschikbaarkomen,kunnenzijopanalogewijzeindeanalyseworden
betrokken.

HOOFDSTUK 3:DEFOSFORHUISHOUDINGVANNEDERLAND

3.1.DETOTAALBALANSVANNEDERLAND
Fosfor komtindenatuurineenaantalverschijningsvormenvoor.
Hetkanalsvastestof (gedolvenuiterts)enalsion voorkomen.
In deze ionaire faseishetfosfor-atoomveelal gebonden aan
zuurstof waarbijmeerderemolekuulstrukturenmogelijk zijn. Zo
kan fosforvoorkomenalsvasteP,(rodeenwitte fosfor), als
fosforzuur (H,PO,) enfosforigzuur (H-PO,), als orthofosfaat
(P205)enalsionaireverbinding (vnl.PO?").
Hetmilieuisoptedelenindriecompartimenten;debodem,het
waterendelucht. Inelkvandedriemilieucompartimenten komt
fosforineenofmeervandebovenbeschrevenverschijningsvormen
voor. Van de drie compartimentenzullennu de verschillende
verschijningsvormenachtereenvolgenswordenbesproken.
a) Bodem: Hetfosforindebodemkanzichalsorganischof als
anorganischfosforvoordoen,opgelostinhetbodemvocht ofvastgehecht aan kleimineralen. Daarnaastkanhetfosfor complexen
vormen met b.v. Al-ofFe-(hydr)oxidenof met CaCO, (Kouwe,
1982).
b) Water: Een kleindeelvanhetfosforisin opgeloste vorm
aanweziginhetwaterzelf,metnamealsfosfaat.Eenveelgroter
deelechterisinhetbodemsediment tevinden. Ookindezezogenaamde onderwaterbodems ishetfosforgedeeltelijkopgelost in
het bodemvocht, gedeeltelijk vastgelegdaan bodemdeeltjes en
gedeeltelijk geprecipiteerdmetAl-,Fe-enCa-complexen(Golterman,1976enCBS,1985a).
c)Lucht: Hetfosfordatindeluchtvoorkomt,komtgedeeltelijk
voor alszwevendedeeltjes. Hetanderedeelisopgelostin het
waterdatzichindeatmosfeerbevindt.
De jaarlijksefosforstromeninNederlandkunnenwekwantificeren
met eenfosforbalans. Indezebalansstaande invoerparameters
(»bronnenvanP-leverantie), deuitvoerparameters (»bronnen van
P-verwijdering) endeeventueleaccumulatieparameters. Dezebalans dient opgemaakt tewordenvoorde drie eerder vermelde
compartimenten apart, omdatnietallebronnen hetzelfde zijn.
Tevens zijndeeffectenvanaccumulatieniethetzelfdezodatwel
precies bekend dienttezijn welkdeelvande accumulatie in
welk compartimentplaatsvindt. Hiernavolgtdetotale P-balans
voorNederland. Debalansenvoordecompartimenten afzonderlijk
wordenindevolgendeparagrafenbesproken.
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TotaleP-balansvoorNederland
Het CBSpubliceert sinds1980gegevensoverhetvoorkomenenhet
gebruik vanfosfor. Uitdezegegevensisoptemakenhoede Phuishouding zichwijzigtindeloopder jaren.Indeonderstaande
tabel iseentotalefosforbalansvoor1983opgenomenmet tussen
haakjes dewaardenvoor1980. Uitdezetabelblijktdat er in
Nederland jaarlijks+150minkgPaccumuleert entevensdatdeze
hoeveelheid toeneemt indetijd. Destuurgroepfosfaten(Golterman,1976) levert ons waardenvoordeP-accumulatie van 1970.
Vergelijking vandezetotaleP-accumulatiemet de accumulatiewaardenuittabel1levertonstabel2op.Hierbijdientnietuit
hetoogverlorentewordendatereenvrijgroteonnauwkeurigheid
schuilgaatachterdetotaleP-accumulatie van1970daar dezeis
berekenduitgetallendienoggrotendeelsonbekendwaren.
Tabel1:DetotalefosforbalansvoorNederland,1983

(min kg P)

Toevoer
Nettoinvoerdierl.enplant,produkten
Nettoinvoeranorg. P-verbindingen
Grensoverschrijdenderivieren
Totaletoevoer

(41)1
(107)

45 .
104

(58)

50

199

(206)

Onttrekking

(min kg P)

Afvoervanrivierwaternaarzee
Stortvanbaggerspecieinzee
Lozinginzeevanhuishoudelijkenindustrieel
afvalwater
Voorraadvorming industrie
Accumulatie
Totaleonttrekking

45

4,5

( 4 , 5)

2,8
-3,8

( 4 , 7)
( 6 , 6)

150
199

(55)

(135)
(206)

Detussenhaakjesgeplaatstewaardenhebbenbetrekkingop1980
Inclusiefhetinzeegestorte slibvanderwzi's-Gravenhage
(0,4minkgP)
Bron:CBS,1986a
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Tabel2:Fosfaataccumulatieindeloopderjaren

Jaartal

P-accumulatie (minkgP)

1970

1980

1983

151

135

150

Bron:CBS,1986aenGolterman,1976
Uitdezegetallenkunnenweconcluderendaterna1980eenduidelijke toenamevandetotaleP-accumulatie inNederland optreedt
vanongeveer10Zondankseenafnamevandetoevoervanfosfor.De
toenamevandeaccumulatieisvoornamelijkteverklarendoor een
afname vandeonttrekking. Tevensisereenkleinere voorraadvorming vanfosfordoordeindustriebijvergelijking van 1980
met1983.Deafvoervanfosformetderivierenisookaanzienlijk
gedaald maar ditkomtgrotendeelsdooreenlagere aanvoer van
fosformetdezerivieren.
ResulterendkangezegdwordendatdeP-accumulatie inNederland
toeneemt in detijdendatditvoornamelijk wordt veroorzaakt
doorverhoogdeimportvanPindevormvankunstmestenveevoeder.

3.2.DEP-HUISHOUDINGVANHETOPPERVLAKTEWATER
Het oppervlaktewater heeftdebelangrijksteP-huishouding vande
driemilieucompartimentenomdathierdemeestenegatieveeffecten
kunnenontstaandooreenaccumulatievanfosfor. Eutrofiëringis
namelijkhetgrootsteprobleemvaneenoverschotaan fosfor. De
mogelijkebronnenvanP-leverantie zijnachtereenvolgens:
-wasmiddelen;
-uitscheidingvandemens;
-industriëlelozingen;
-emissievanuitdelandbouw;
-degrensoverschrijdenderivieren.
Naastditvijftalmanierenwaaropfosforhetoppervlaktewaterkan
bereiken,isereenviertalhoofdbronnenwaardoorhetfosforweer
hetoppervlaktewater kanverlaten.Dezezijn:
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-uitstromingviadeNieuweWaterweg;
-uitstromingviadesluizen;
-sedimentatie (enevt.opbaggerenvanhet slib);
-terughoudingoprioolwaterzuiveringsinstallaties.
Hoegrootnudeindividuelebijdragevanaldezebronnenisinde
loop vandetijd, isdoorhetCBSgeregistreerd. Dezegegevens
zijnweergegevenintabel3voorhetjaar1983.
Tabel3:Fosforbalansvanhetzoeteoppervlaktewater inNederland
exclusiefdeSchelde,1980en1983

Toevoer

(minkgP)

Wasmiddelen2
Overigeanorg.P-houdendeprod.
inhuishoudens
Uitscheidingmens
Industriële lozingen
waarvan:
voedingsmidd.industrie
metaalindustrie
chemischeindustrie
overige
Bedrijfsafvalwateroprwzi's
Af- enuitspoelingbodem
Kwel,gas-enkoelwaterbronnen
Reinigingmelkkoeltanks
Neerslag
Grensoverschrijdenderivieren
waarvan:
Rijn
Maas
Overige
Totaletoevoer

(12,2)3

8,5
0,6
8,9
12,8

3,2
2-5
0,5
0,2
0,3
50,0

(8,5)
(16,1)
1,6
0,4
10,7"
0,1 ,4
(3,0)
(2-5)
(0,5)

42
5
3
87-90
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(0,3)
(57,7)

(100-103)

Vervolgtabel3

Onttrekking

(minkgP)

UitstroomNieuweWaterweg
Uitstromingviasluizen
waarvan:
Haringvliet
Noordzeekanaal
Kornwerderzand
DenOever
Overige
Lozingvanhuishoudelijkafvalwater
opzee (incl.effluent)
Lozingvanindustrieelafvalwater
opzee (incl.effluent)
Terughouding Popopenbarerwzi's
waarvan:
huishoudelijk
industrieel
Terughouding Popbedrijfszuiveringen
Bodemlozingenhuishoudens
BaggerspecieRijnmond
Beregening enbevloeilng
Zuiveringdrinkwater
Accumulatieinzoetopp.water
ensediment

24,0
21,0

15-18

(17-20)

Totaleonttrekking

87-90

(100-103)

Brutotoevoer,d.w.z.voorzuivering

(33,0)
(21,5)
12,0
1.8
1,86
2,66
2,8

1,0

(1,9)

1.4
7,3

(2,3)
(7,0)

6,0
1.3
0,5
.(0,5)
0,9
(1,0)
7
16,O
(16,0)
0,1
(0,1)
0,2
(0,2)

oprwzi's

7

3 Excl.hetgebruikvanindustriëlewasmiddelen
Bron:CBS,1985b
Tussen
haakjes
de
waarden
voor
1980,
Bron: Emissieregistratie (Ieronde
, aangevuldmet recente
gegevens
5
Bron:VNCI
6
Bron:RIZA
Gegevenover1980
Bron:Olsthoorn,1986

IA

Uit deze tabel valtaftelezendatdeaanvoervan P met de
grensoverschrijdende rivieren isafgenomenendaardoor ook de
afvoernaarzee. Verderishetaandeelvanhethuishoudelijk en
het industrieel afvalwaterookmindergewordeninde loop der
jaren.
Bijdezetabeldientaangemerkttewordendatde P-onttrekking
met baggerspecieRijnmond eigenlijktehoogisvoor 1983, daar
een grotehoeveelheid baggerspecieonderwaterisopgeslagen na
1980enduseigenlijknietonttrokkenis. Dezeisechtervoorde
eutrofiëringsproblematieknietvanwezenlijkbelangdaardeze in
hetRijnmondgebied isgelegenenditbinnenwaternietvooreutrofiëring gevoelig is. Tochisookeenoverzichtover de nietgecorrigeerde P-accumulatie zinvoldaarweookmoetenletten op
de effectenopdezeevansterkP-rijkbodemslibinhetRijnmond
gebied. HetCBSheeftookdezewaardenvoorP-accumulatie berekend.Tabel4geefthetoverzicht.
Tabel4:De P-accumulatie inzoetoppervlaktewater in Nederland
indeloopderjaren

Jaartal

P-accumulatie (minkgP)

2

1980

17-20

19831

15-18

19832

24-27

BaggerspecieRijnmondwelmeegerekend alsonttrekkingsbron
BaggerspecieRijnmondnietmeegerekend alsonttrekkingsbron

Bron:CBS,1986a
De vraagisnuwathetrelatievebelangisvande verschillende
bronnen indefosfaatbelastingvanhetzoeteoppervlaktewateren
het sediment. Tabel5geefthierineniginzicht. Aandezetabel
ligteenaantalveronderstellingentengrondslag.Zowordtaangenomen datvandetotaleP-vracht diemetdegrote rivieren ons
land inkomt(-=50minkgP)slechts20Zhetbinnenwater bereikt
(-10 minkg P). Verderzalvanhettotaalvan25minkgPdathet
oppervlaktewater bereikt nogeens+9minkgPviasluizen uit
het oppervlaktewaterverdwijnen, zodatdewerkelijketotale Paccumulatieinhetoppervlaktewater in1983ongeveer16minkg P
omvat. Grafisch isderelatieveverdelingvande P-accumulatie
weergegeveninfiguur1.
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Tabel 5:Verdelingvandefosfaatbelastingvanzoet oppervlaktewater,inclusiefenexclusiefdegroterivieren,1983
en1970tussenhaakjes

Bron

P-belasting oppervlaktewater
Incl.
Absoluut

(minkgp)
Groterivieren
Huishoudelijkeemissies
opoverigzoetwater
opgroterivieren
totaal
waarvan:
wasmiddelen3
uitscheiding
overige
Industriëleemissies
Afspoeling,uitspoeling
Overige
Totaal

10,0
7,5
0,5
8,0

Incl.
Excl.
Relatief Relatief

(2)

(8.5)1 40
30
2
(6,8) 32

3,9 (3,8) 16
3,9 (3,0) 16
0,2
1
2,4
(1,2) 10
2-5
(1,1) 14
1,0
(0,2) 4
25,0

(17,8) 100

(2)
(48)
(38)

0
50
3
53

(21)
26
(17)
26
1
(7) 17
(6) 23
(1)
7
(100) 100

Tussenhaakjesdewaardenvoor1970(Golterman,1972)
2
Het
deel
vandehuishoudelijke
lozingen
opdegrote rivieren
datnaar
schatting
hetbinnenwater
bereikt
3

Uitsluitend huishoudelijketextielwasmiddelenis132
Bron:01sthoorn,1986 enGolterman,1976
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omnqt bronnen 20

Figuur1.Stroomdiagram van fosforin Nederlands oppervlaktewater,1983.
Bron:Olsthoorn,1986
Gelet dient te wordenophetrelatiefkleine aandeel van de
landbouw, hierweergegevenalsaf-enuitspoeling. Deze factor
kan door het verzadigd rakenvande buffercapaciteit van de
bodemindetoekomstnogsterktoenemen.
Tabel5dientnunogomgerekend tewordennaarde"overblijvende" belasting, doordezewaardentecorrigerenvoorhetverlies
van fosfaatuithetzoeteoppervlaktewater enhetsediment door
uitstroomviasluizene.d. Wekomendanopeentotale belasting
van zo'n16minkgPdiejaarlijksinhetwaterenhet sediment
achterblijft.Tabel6geefthetresultaatweer.
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Tabel6:GecorrigeerdeP-belasting vanhetoppervlaktewater.

Hoeveelheid

Bron

(minkgP/jaar)
Groterivieren
Huishoudelijkeenindustriële
emissies (excl.wasmiddelen)
Wasmiddelen
Af-enuitspoeling
Overig

6,40

(2)
40,2

4,16
2,50
2,25 (1,3-3,2)
0,64

15,94 (15,0-16,9) 100

Totaal

3.3.DEP-HUISHOUDINGVANDEBODEM
De P-huishouding vandeNederlandsebodemomvateenaantal natuurlijkeeneenaantalantropogenefactoren. Detotale aanvoer
is +140minkgP/jaar, detotaleafvoeris+30minkg P/jaar
zodat de jaarlijkse accumulatiezo'n110minkg P omvat. De
voornaamste P-bronnenvoordelandbouwgrondenzijn:
-dierlijkemest;
-kunstmest;
-zuiveringsslib;
-neerslag.
Voor de niet-landbouwgronden zijneenaantal bronnen van Pleverantieanders,watresulteertindevolgendesommatie:
-baggerspecie;
-zuiveringsslib;
-industriëleP-stort;
-afvalstort;
-huishoudelijkafvalwater;
-neerslag.
NaastdezebronnenvanleverantievanP, heeftdebodemook een
aantalafvoerbronnen.Dezezijnmetname:
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26,1
15,7

14,1
4,0

-onttrekkingdoorgewassen;
(waarnahet -toegeleverdwordtaanhuishoudens;
-geëxporteerdwordtalslevensmiddelen;
-geëxporteerdwordtalsveevoeder;)
-afspoeling;
-uitspoeling.
Voor de niet-landbouwgrondenzijnvooraldeaf-en uitspoeling
vanbelang.
Uitdeverschillentussentoelevering enonttrekkingkunnenwenu
eenaccumulatie-waardevanPindebodemafleiden. (Zietabel7).
Tabel 7:DefosforbalansvoordeNederlandsebodem,1983.

Toevoer

(minkgP)

Landbouwgronden
waarvan:
importveevoeder
mineraal Pinveevoeder
kunstmest
zuiveringsslib
neerslag
beregening/bevloeiing
Overigegronden
waarvan:

124,3-124,8
64

(58)

20
36
2,5
1,7-2,2
0,1
15,7-16,5
2
2
4,9

baggerspecie
zuiveringsslib
industrieelP-stort
afvalstort
compost
huishoudelijkafvalwater
neerslag
Puitdrinkwaterbereiding
overigeP-houdende producten
Totaletoevoer

3,5-4
2,9-3,1
0,2
0,9
0,7-0,8
0,2
0,4
140,0-141,3
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Vervolgtabel7

Onttrekking

(minkgP)

Landbouwgronden
waarvan:
nettoexport levensmiddelen
exportveevoeder
toeleveringhuishoudens
uitspoeling/afspoeling
accumulatie
Overigegronden
waarvan:
uitspoeling/afspoeling
accumulatie

124,3-124,8
14,0 (11)
5,0
10,0
1,6 -4,4
91,0-94,0 (88-91)
15,7-16,5
0,5
15,2-16.5

Totaleonttrekking

140,0-141,3

Detussenhaakjesgeplaatstewaardenhebbenbetrekkingop1980
Bron:Rijkswaterstaat,DirectieNoordzee
Bron:CBS,1986a
Zoals blijktuitdezetabelisdeP-accumulatie inlandbouwgronden inhet jaar1983ongeveer93minkgPendiein de overige
grondenongeveer16minkgP.
Tabel8geefteenoverzichtvandeP-accumulatie inlandbouwgrondenvan1970tot1983.

Tabel8:Fosforaccumulatieindelandbouwgronden

Jaartal

1970

P-accumulatie (minkgP)

87

Bron:CBS,1986a
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1980

88-91

1983

91-94

Hieruit blijktdatdeP-accumulatie indelandbouwgrondenin de
periodevan1970tot1980metruim32 enindeperiodevan1980
tot 1983metbijna32isgestegen. Hieruitblijktdat er een
licht versneldeP-accumulatie plaatsvindt. Deafnamevande Paccumulatieindeoverigegrondenisteverklarendooreenafname
vanhetdumpenvanbaggerspecieopdebodem.
Uit hetbovenstaandeblijktdatdeP-accumulatie voornamelijk
in delandbouwgrondenplaatsvindt. Kunstmest endierlijke mest
zijndevoornaamstebronnnenvanP-leverantie.
HetgrootsteprobleemvanP-accumulatie isdatermaareen beperkte opslagcapaciteit in demeestebodems aanwezig is. In
ogenschouw genomendatelkebodemvannatureeen bepaalde fosfaatbalans endusookeenbepaaldeP-uitspoeling heeft, is het
niet onlogisch dat erindenabijetoekomst een sterkere Puitspoeling zaloptreden.Dewerkgroep 'Fosfatenuitdelandbouw'
(Ministerie van VROM, L&VenV&W, 1985)heefteen gemiddelde
uitspoeling naarhetgrondwatervanongeveer0,5min kg P/jaar
berekend.Dezenatuurlijkeuitspoelingkanalsdebergingscapaciteit vandebodemsindetoekomstverzadigd isworden aangevuld
met zo'n24minkgP/jaar. Volgensberekeningenvandeze werkgroep zou 1/3vande24minkgdiehetgrondwater bereikt het
oppervlaktewater bereiken, watneerkomtopeenextra belasting
vanuit delandbouwvanzo'n8minkgP/jaar. Ditisaanzienlijk
meer dan deberekende2tot5minkgP/jaardievermeld is in
tabel5voorhet jaar1983.

3.4.DEP-HUISHOUDINGVANDELUCHT
UithetstroomdiagramvanhetCBS (CBS, 1986a)blijktdater in
1983 via emissievanfosfaatertsverwerkende industrie ongeveer
0,5minkgPindeluchtisgebracht. Tevensverdwijnteruitde
atmosfeerviadrogeennattedepositieeenhoeveelheidvan+ 3,3
min kg P. Ditverschilisteverklarendooreenimportvan Prijkereluchtvanuithetbuitenland, voornamelijkDuitsland. De
3,3 min kgPdieneerslaatwordtnatuurlijk verdeeld over de
bodemenhetwater.Hetgrootstedeelkomtopdebodemterechten
levert daareenrelatiefkleinebijdrageaandeP-belasting (3,0
minkgPophettotaalvan141,3minkgP, ofwelongeveer2Z).
Hiervankanzelfsnogeendeelviauitspoelingofafspoelingnaar
het oppervlaktewaterverdwijnen. Hetresterendekleinedeelbereikt hetoppervlaktewater enheeftdaarookmaar een minimaal
aandeel indetotaleP-belasting (0,3minkgPophettotaalvan
90minkgP,ofwel0,332).
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HOOFDSTUK 4:EFFECTENVANFOSFAAT-ACCUMULATIE

4.1.INLEIDING
Uit hetvorigehoofdstukisgeblekendatfosforzichkanophopen
indemilieucompartimentenbodem, waterenlucht.Aangeziendeze
driecompartimentennietvangelijkefysischeaardzijn,zijnook
de effecten vanP-accumulatie inde drie compartimenten niet
hetzelfde (IMP-Milieubeheer1986-90,1985).Daaromwordennuvoor
alledriedecompartimentendeeffectenbesprokenendekwantificeerbaregrenswaarden,dieaangevenwaar juistwelofgeeneffectenmeerzijnwaartenemen.

4.2.EFFECTENINHETOPPERVLAKTEWATER
Hetoppervlaktewaterheeftgeenechtebuffervoorfosfaat.Welis
het aanwezige sediment instaathetfosfaat voor kortere of
langere tijdopteslaan. Ditheeftnetalsophetland eutrofiëring vanhetsedimenttotgevolg, alhoewelditin de literatuurweinigaandachtkrijgt.HetbelangrijksteaspectvandePaccumulatie in hetbodemslibis de naleveringscapaciteit. De
reeds aanwezige hoeveelheid fosfaatindit sediment zal bij
stopzetten vandeP-belasting nogzekerenige jarenvoor eutrofiëringzorgeninhetNederlandseoppervlaktewater.DehuidigePbelasting vanzo'n16minkgP/jaarkomtdaarnogeensboven op
en zaldeperiodediehetduurtomhetNederlandse oppervlaktewaternaardeoorspronkelijkeeutrofiëringsgraadterugtebrengen
nogaanzienlijkverlengen. Deeffectenvandezeaccumulatiezijn
optesplitsenindirecteenindirectegevolgen:
a)Directegevolgen;
-een sterkealgenbloei (vnl. instagnantewateren). Inhet
IMP-Water 1985-89 wordendevolgendemaatstaven voor nog
netnietgeëutrofieerdewaterengegeven:
* 100mgchlorofyl/m;
* 0,15mgP/l;
* 0,5mdoorzicht;
-een toenamevanhetaantalhogereplanten (vnl. in nietstagnantewateren);
-eenverbrasemingvandevispopulatie;
-eensterkeverarmingvanhetaquatischeecosysteem;
-een nivelleringvandevannatureaanwezige differentiatie
inecosystemend.w.z.eenverschuivingvanstabielemilieu's
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(veel soortenenkleineaantallen)naarinstabielemilieu's
(weinigsoortenmaargrotereaantallen);
b)Indirectegevolgen;
-eenverminderddoorzicht;
-eengroenekleur;
-stank (doorrottingvanafgestorven algen);
-hetvoorkomenvantoxinen (uitgescheidendoor algen);
-eenpHverhoging;
-het mindergeschiktwordenvanoppervlaktewater als zwemwater. Voornaamste normeringhierbijiseendoorzicht van
meerdan1,00meter (IMP-Water1985-89,1985);
-hetduurder wordenvandrinkwaterbereidinguitoppervlaktewaterdoorextrafiltratieenzuiveringi.v.m. bovenstaande
indirectegevolgen;
-eensterkwisselendeC^-huishouding;
-hogerekostenvooronderhoud aanwaterwegen;
-uitsterven van de vispopulatiedoor het verdwijnen van
ondergedoken waterplanten. De normeringomditeffect te
bestrijden iseenmaximaleconcentratievan0,2mg totaalP/l (IMP-Water1985-89,1985).
In hetalgemeeniseutrofiëringhetgevolgvanP-accumulatie in
het oppervlaktewater. Dit isteverklarendoor het feit dat
fosfaat eengroeibeperkendefactorisindealgengroei. Bij de
aanpakvandeeutrofiëringsproblematiekdientmendusnietalleen
de fosfaatconcentratie tebeperken (-oorzaakbestrijding) maar
dient men ook aansymptoombestrijdingde nodige aandacht te
besteden, bijvoorbeeld doorhetbevorderenvanalgengraas door
zoöplanktonenvissen (Claasen,1986).

4.3.EFFECTENINDEBODEM
In de bodembevindtzichvannatureeenhoeveelheid fosfor die
langetijd constantblijftdoordeverschillende bodemprocessen.
Zo iseenaantalNederlandsebodemsalvannatureP-rijk, zodat
eutrofiëring vanbodemenoppervlaktewaterhierniet of nauwelijksongedaankanwordengemaakt. Aangeziendebodeminmeerof
mindere mate eenopslagcapaciteitvoorPbezit, iseen lichte
belasting niet ernstig. Metdenu gebruikelijke mestdosering
wordtdebodembelastmetzo'n110minkgPper jaar. Dehuidige
belasting istegrootzodatomvangrijkenegatievegevolgen voor
debodemenhetgrondwaterontstaan. Dezezijnachtereenvolgens:
-Aantastingvandebodemvruchtbaarheid. Doorhetscheeftrekken
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vandenatuurlijkeverhoudingentussendevoedingselementenkan
eenzogenaamdebodemeutrofièringontstaan. Dezeverrijkingvan
de bodemmetfosfaat leidttoteenverarmingvan de soortensamenstellingzoalsdevergrassingvanheide.
-Aantastingvanhetgrondwater. Hetfosfaatrijkegrondwaterkan
zich verplaatsenmetdeondergrondsewaterstroomnaarhet oppervlaktewater endaarbijdragenaandeeutrofiëring. Dit is
vooralhetgevalbijfosfaatconcentratiesinhetgrondwaterdie
hogerdan0,10mgP/l zijn(VanLint,1983).
-Verontreiniging drinkwater. Hetgrondwaterdatgebruiktwordt
voordrinkwaterbereidingmoeteerstgezuiverdworden.Debasiskwaliteit van drinkwater schrijfteenconcentratie voor van
0,09mgP/lmeteenmaximumvan1,1mgP/l. Nitraatisbij de
drinkwaterbereiding echtereengroterprobleem (IMP-Milieubeheer1986-90,1985).

A.A.EFFECTEN INDELUCHT
De tijdelijke accumulatie vanfosforindelucht levert voor
zoverbekend geendirecteproblemenop.Indirectiserwelsprake
van een kleinebijdragevanfosforuitdeatmosfeeraan de Pbelastingvandebodemenhetoppervlaktewater.

24

HOOFDSTUK5:MAATREGELEN TER VERMINDERING VAN DE FOSFAATACCUMULATIE

5.1.DEMAATREGELEN
Zoals uitdeanderehoofdstukkenisgebleken, isereen duidelijke behoefte aanmaatregelenomdeP-belasting vande bodem,
hetoppervlaktewater enhetgrondwatervanNederland tebeperken.
Dezemaatregelenbetreffenzowelhetbinnen-alshet buitenland,
omdatdeP-leverantiebronnen inbinnen-enbuitenlandvoorkomen.
Om meer inzichttekrijgeninderegionaledifferentiatie is
hetnoodzakelijkom "regionaleP-balansen"optestellen. Ditis
met name noodzakelijk alshetaandeelvande emissie van de
landbouw indeP-belasting noggroter wordt. Beperkende maatregelenwatbetreftmestdoseringzullendaneenmesttransporttot
gevolghebbendatalleenmetdejuisteregionaleP-balanseniste
berekenen. Een tweederedenwaaromuiteindelijkeenmeerregionaalgerichtebenaderingmoetwordengekozen, ishetfeitdatde
hoogtevaneenmestdoseringsnormsterkafzalhangenvandesoort
bodem. AangeziendebodemsoorteninNederlandvanvelerlei aard
zijn,ishetnietmogelijk {{nmestnormintestellen.
Tot 1983 heeft deoverheidmethaar twee-sporenbeleid twee
maatregelenvoordekortetermijnoverwogen (IMP-water, 1985):
1)defosfatering opzuiveringsinstallaties (als uitvoering van
heteffectgerichtemilieubeleid);
2)beperkingvandeP-verbindingen inwasmiddelen (alsuitvoering
vanhetbrongerichtebeleid).
Toenverderestudieuitweesdataanpakvandezetweebronnenniet
voldoende resultaatzouopleveren, ismentotdeconclusie gekomendateenmeergeïntegreerdeaanpakwenselijkwas.Na1983is
de overheid danookmeteennieuwpakket maatregelen gekomen.
Naast de zojuist genoemdemaatregelenwaren ook de volgende
maatregelenopgenomen:
3)beperkingvandeemissievanuitdelandbouw;
4)internationaaloverleg;
5)opbaggerenvanonderwaterbodems;
6)intensievere doorspoelingvanbinnenwaterenmetP-arm, kalkrijk watereneventuelebehandelingvaninvoerwatermetvlokmiddel;
7)biomanipulatie(visbeheer).
(Golterman,1976;Brinkman,1986;CUWVO,1983)
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Eennaderebeschouwingvandezemaatregelenvolgthierna,

5.2.DEFOSFATERING OPZUIVERINGSINSTALLATIES
Defosfateringisdeverwijderingvanfosfaatuit afvalwater. De
gewonezuiveringvanafvalwater (b.v. ineenaktiefslibinstallatie, eenmechanischezuiveringsinstallatie ofeenoxidatiesloot)
verlaagthetfosfaatgehaltemetgemiddeld 402. Ditteruggehouden
fosfaatwordtafgevoerdmethetzuiveringsslib. Omditverwijderingspercentage sterkoptevoeren (totzo'n95 2), iseenextra
stap noodzakelijk inhetzuiveringsproces. Dezeextraverwijdering kanchemischofbiologischwordenbewerkstelligd en vindt
meestalplaatsnadegewonezuiveringalseenzgn.derdetrap.
De chemische defosfateringberustophetprincipedat Fe-en
Al-verbindingenzichkunnenbindenaanfosfaatendaardoor onoplosbare complexenvormen. Dezecomplexenkunnendoor bezinking
wordengescheidenvanhetwater.
Biologische defosfateringmaaktgebruikvandeeigenschap dat
sommige bacteriën onderbepaaldecondities grote hoeveelheden
fosfaatopnemenenopslaaninhuncellichamen.Ookdezebacteriën
kunnen doorbezinkingwordengescheidenvanhetafvalwater. Nadeel vandefosfateringisechterdatereen P-rijk 'bezinksel'
ontstaat waar nog ietsmeemoetwordengedaan. Dit slib kan
bijvoorbeeld naardelandbouwwordenafgevoerd (alszeervoedselrijkemest)maarinverbandmethetreedsbestaandemestoverschot
lijkt ditnietaanbevelenswaardig. Verbrandenofrecyclen zijn
misschienbeteremogelijkhedenmaardezekostenvaakmeergeldof
zijnnogslechtsineenontwikkelingsstadium.
Om ietsoverdekostenvanextradefosfateringtekunnen zeggen, dient eerstbekend tezijnwatdehuidigehoeveelheid fosfaatterughoudingopbestaandezuiveringsinstallaties enhoegroot
deindetoekomsttebereikenfosfaatreductieis.
Voorberekeningvandehuidigesituatieisuitgegaanvan gegevens gepubliceerd doorhetCentraalBureauvoorde Statistiek.
Hieruitblijktdatintotaalin1983voor21,5mini.e. (- inwoner equivalenten) isaangevoerd aan de bestaande zuiveringsinstallaties. Opzo'n6,5 Zvandezeinstallatieswastoenextra
defosfateringmogelijkwatovereenkomtmet1,4mini.e.Deresterende20,1mini.e.kondenin1983dusnietextrawordengedefosfateerd. Uit de milieustatistiekenvanhet CBS (CBS, 1986b)
blijkt eengemiddeldeP-totaalvrachtvan47.400kgperdag aan
dezuiveringsinstallaties inNederland tewordenaangevoerd. Per
jaar komtditneeropzo'n17,3minkgP-totaal. Peri.e. komt
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dezeP-belasting overeenmet17,3/21,5-0,805kg P-totaal. Dit
isduseenverhoudingsgetalvoorhetaangevoerde "P-rijke"afvalwater.
Nu isereenverschilinverwijderingsrendementtussen gewone
zuiveringsinstallaties eninstallatiesmeteenextra defosfateringsmogelijkheid. Zoalsvermeld bedragenderendementenrespectievelijk 402en95Z. Omdemogelijkemaximaledefosfateringte
kunnen berekenen (d.w.z. alleinstallatiesuitgerust met een
defosfateringsmogelijkheidmeteenrendementvan952)moet berekendwordenhoedehuidigeP-verwijderingtotstandkomt. Ditis
alsvolgtopgebouwd:
-van20,1mini.e. (watovereenkomtmet20,1*0,805-16,18min
kg P-totaal)wordt40Zverwijderd. Ditis ; 6,47minkg Ptotaal.
-van1,4mini.e. (watovereenkomtmet1,4 *0,805=1,13minkg
P-totaal)wordt952verwijderd.Ditis1,07minkgP-totaal.
In1983werduitdeaangevoerde21,5mini.e. dustotaal7,5min
kgP-totaal verwijderd.Vandetotaleaanvoeraandeinstallaties
van 17,3 minkgP-totaal resteertdusnogzo'n9,8 min kg Ptotaal welke op hetoppervlaktewaterwerd geloosd. Zoals in
hoofdstuk 3isbeschreven, komtslechts642vandeze9,8min kg
P-totaalvoorrekeningvandewerkelijkebelastingvanhetoppervlaktewater omdat 362 vandeaanwezigeP-totaalmet de grote
rivierendezeeinstroomt. Ditbetekenteenbelastingvan+6,3
minkgP-totaal,watredelijk overeenkomtmetdewaardenintabel
6 (hoofdstuk 3)vanhuishoudelijkeenindustriële emissies en
wasmiddelen.
De maximaleextrareductievandeP-belasting door defosfatering inzuiveringsinstallaties bedraagtduszo'n6,5min kg Ptotaal.Hiervoormoetvolledigedefosfateringopallezuiveringsinstallaties plaatsvinden,bijeenrendementvan952.Vande17,3
min kgP-totaal, welkedezuiveringsinstallaties bereiken, kan
dusmaximaal16,44minkgP-totaalwordenteruggehouden.

5.3.BEPERKINGVANDEP-VERBINDINGEN INWASMIDDELEN
Het fosfaatdatinwasmiddelenwordtgebruiktalsactief reinigingsmiddel, heeft inhetafvalwaterdereeds eerder vermelde
effecten totgevolg. Dezefosfatenkunnenvervangenwordendoor
substituten, zoalsNTA, CITREX, zeolietenetcetera, die geen
eutrofiëring tengevolgevanP-overschot hebben. Bijgrootschalige toepassing zouverontreinigingmet N-verbindingen kunnen
optreden (o.a.inZwitserlandwaargenomen).
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Het IMP-Water1985-1989schrijfthierover'dathetbeoogdedoel
van502reductievanfosfateninwasmiddelenin1983nietgeheel
isbereikt, maardatdooronderhandelingenmetdewasmiddelenfabrikantentocheenaanzienlijkereductietotstandisgebrachten
datditnogzalwordenverbeterd. Eenreductievan1002in 1987
bleekoverigensniethaalbaar.
TochisreductievanPinwasmiddeleneengoedemaatregel. Het
aandeel vanditfosfaatindetotaleP-belasting vanhet oppervlaktewater isnamelijknogsteedszo'n162(- 2,5minkgP) in
1983 (zietabel6inhoofdstuk 3). Dewerkelijkehoeveelheid P
diemetdewasmiddeleninhetoppervlaktewater verdwijntis ruim
twee maal zogroot (zoalsblijktuittabel3in hoofdstuk 3),
maar vandeze8,5minkgPgaatdusruim4minkgPdirect door
naardezee.
Verder dienttewordenopgemerktdatdesubstituentenvan het
fosfaatooknadeligegevolgenkunnenhebben.ZoisvanNTAbekend
dat het bijtehogeconcentraties schadelijkegevolgenvoor de
volksgezondheid envoorhetecosysteemkanhebben. Bijhet ecosysteem verwachtmennegatieveinvloedenbijconcentratiesvan1
mg/l. De mens zouvolgensonderzoekingenpasbij veel hogere
concentratiesnegatievegevolgenondervinden. Deverwachte concentratie van NTAinhetNederlandseoppervlaktewater zou zo'n
0,06mg/lzijn, berekendbijvolledigetoepassingvanNTAenmet
hethuidigewasmiddelengebruik.

5.4.BEPERKINGVANDEEMISSIEVANUITDELANDBOUW
De landbouwbrengtophetmomentmeerfosforopdebodemdan de
gewassenkunnenonttrekken.Hetresultaathiervaniseutrofiëring
vandebodemenaf-enuitspoelingvanfosfaatnaarhetgrond-en
hetoppervlaktewater.Aangeziendeopslagcapaciteitvandemeeste
Nederlandse bodemsbijnaopgebruiktis, zekerdievande zandgrondeninhetoostenvanNederland,zaldeaf-enuitspoelingde
komende jarennogaanzienlijktoenemen. Hetaandeelvan af-en
uitspoeling indetotaleP-belasting vanhetoppervlaktewaterwas
voor het jaar 1983tussende1,3 en3,2min kg P. Dit komt
gemiddeld neeropeenpercentagevanongeveer142(zietabel5in
hoofdstuk 3).Uitvergelijking metdewaardenvoor1970 (1,1min
kg Pof62)blijktdathetaandeelabsoluutenrelatiefstijgt.
Deze (teverwachten)sterketoenamedientmetdejuistemaatregelentewordenbestredenomnietbinnennuenenkelejarenmeteen
niet meer te beheersenhoeveelheid fosfaat in het grond-en
oppervlaktewater tekomenzitten. Mogelijke maatregelen hier-

28

omtrentzijn:
-normstellingvoormesttoedieningaandebodem;
-hetvastleggenvandeperiodevanuitrijden;
-verlagingvanhetfosforgehalteinveevoeder;
-wijzevanmesttoedieningveranderen.
Dezemaatregelenwordenhiernaachtereenvolgensbesproken.

5.4.1.NORMSTELLINGVOORMESTTOEDIENING
Om tezorgendathetaandeelvandelandbouwin de P-belasting
van het grond-en oppervlaktewaternihilwordt, dient de Paccumulatie-capaciteit vandebodemnietteworden overschreden.
Aangeziendezeopslagcapaciteit reedsbijnaisverbruikt,moeter
opdenduureennormkomenvoordemesttoediening, zodaterniet
meer op hetlandwordtgebrachtdanwatdoordegewassen wordt
onttrokken. Deze normeringzalgebiedsgerichtvan aard moeten
zijn, daardebuffercapaciteit afhankelijkisvande60ortbodem
en van dematevanopvullingdooreerdereoverschotten op die
plaats. ToepassingvandezenormeringopdeNederlandsemestproduktiec.q. mesttoediening geeftduidelijkaandateroverschotgebiedenentekortgebiedenbestaan.
LuesinkheeftvoorhetLandbouwEconomischInstituuteeninventarisatiegemaaktvandemogelijkhedenendekostenvanbeperking
van de fosfaatoverdoseringindelandbouw(Luesink 1987). Hij
rekentvoordatin198Adetotaledierlijkemestproductie zo'n97
min tonmestbedroeg. Ditkomtovereenmet+235min kg P?^5'
waaruit een gemiddeld P-Oc-gehaltevan2,4kg/ton mest volgt.
Deze 235 min kgP£°5i ßomgerekend gelijkaan51,3min kg P.
Doordatervelesoortenmestzijnmetverschillendedrogestofen
fosfaatgehalten,magbijeenverdelingvaneenmestoverschotover
heel Nederland nietzomaarmetdeze gemiddelde waarde worden
gerekend. Dedrogefosfaatrijkemestisnamelijkmeergeldwaard
dan natte fosfaatarme mestenzaldanook eerst worden verplaatst. Omhetoverschottekunnenberekenenmoetalleennogde
maximaaltoelaatbarehoeveelheid Pdieophetlandwordtgebracht
bekend zijn. Hier ontstaatnueenprobleem, daardeze waarde
afhankelijk isvandegekozennorm.Dezogenaamdemilieunormligt
op een gemiddeldemesttoedieningvan70 kg P^Oe/ha/jaar, wat
ongeveerovereenkomtmetdegemiddeldegewasopname. Demeervanuit landbouwkundig oogpuntgewenstenormenliggenvoor bouwland
op125kgP205/ha/jaar,voorgraslandopzo'n200kgP205/ha/jaar
en voor snijmaïszelfsop350kgP205/ha/jaar (Van der Baan,
1987). Aannemende dat bijdenormvan70kgP205/ha/jaar geen
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uitspoeling optreedt, valtdegewasopnameteberekenenuit het
verschiltussenproduktievanmest (»51,3minkgPin dierlijke
mest +36,0minkgPinkunstmest»87,3minkgPtotaal)enhet
overschotvolgensLuesink (»36,0minkgP ; zietabel9) (Luesink, 1987). Hieruit volgtdaneengemiddelde gewasonttrekking
van51,3minkgPperjaarvoorheelNederland.Opdezewijzekan
de uitspoelingvanPwordenberekendbij andere mestdoseringsnormen doordewaardevandeproduktievanmestte verminderen
met het overschotendegewasopname, ervanuitgaande dat het
mestoverschot op dusdanigewijzewordtverwerktofophet land
gebrachtdatgeenuitspoelingnaarhetgrondwateroptreedt.Hierbijisuitgegaanvan1002verzadigingvandebodemmetP. Overigenswasdaarvanin1984geensprake.Bijdoorgaanophethuidige
niveau van bemesting zalvolledige verzadiging wel realiteit
kunnenworden. OnderzoekvandeStichtingvoorBodemkarteringin
Wageningenbevestigtdezeuitspoelingshoeveelheden indetoekomst
(Breeuwsma, 1986). Feitelijkmoetbijdezewaardennogeen"natuurlijke"uitspoelingshoeveelheid wordenopgeteld, maardezeis
echternietrelevant.WelisbelangrijkdathetuitgespoeldePin
het grondwater terechtkomt. Hieruitwordthetoppervlaktewater
namelijk gevoedmetnieuwwater. Schattingenvan Breeuwsma en
Schoumans wijzeneropdateenpercentagevanzo'n10ZvanhetP
in hetgrondwaterookdaadwerkelijkinhetoppervlaktewater terechtzalkomen (Breeuwsma, 1986). Ditallesisweergegeven in
tabel9.
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Tabel9:Mestoverschotten, op hetland gebrachte hoeveelheden
mest, gewasopname, uitspoeling naarhetgrondwateren
belasting vanhetoppervlaktewater inNederland bij de
verschillendedoseringsnormenin1984.
Norm

Mestoverschot

Ophetland Uitspoeling
P-belasting
gebracht
naargr.water opp.water

(kg P 2 O 5 /

ha/jaar)
36,O1

51,3

0

125

21,7

65,6

14,3

1,4

200

19,3

68,0

16,7

1,7

350

17,1

70,2

18,9

1,9

70

1

(minkgP/jaar)
0

UitWijnands,1984

Bron :Luesink,1987enWijnands,1984
Uit bovenstaandetabelblijktdatbijdeopkortetermijn haalbarenormenvan200-350kgP-Oc/ha/jaarzo'n18minkgPdientte
wordenopgeslagenofopeniganderewijzetewordenverwerkt.Dit
iszo'n352vandetotalemestproduktie.
Tot slot dientnogtewordenvermelddatdewaarden voor de
uitspoeling waarschijnlijknogmetzo'n202verhoogdmoetenworden omdatdoordesorptie («vrijkomen)vanPuitdebodem in de
loop van de tijdmeerPvrijkomt dan verwacht (persoonlijke
mededelingenBreeuwsma ;StibokaWageningen).
Uit degegevensvantabel9isnueengrafieksamenteBtellen
waarin hetverband totuitingkomttussendehoeveelheid op het
landgebrachtemestendebelastingvanhetoppervlaktewater.Dit
isinfiguur2weergegeven.
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Figuur2:Verband tussen deophetland gebrachte hoeveelheid
dierlijke mest (minkgP/j)endeP-belasting van het
oppervlaktewater (minkg P/j),1984.

5.4.2.VASTLEGGENVANDEPERIODEVANUITRIJDEN
De mesttoedieningdientvoornamelijk inhetgroeiseizoen plaats
tevinden. Hiervoor zijntweeredenenaantevoeren. Teneerste
is het wenselijkdemestjuistdantoetedienen wanneer deze
optimaal kanwordengebruiktdoordegewassen. Ditgeldt zeker
voor die bodemswaardeopslagcapaciteitreeds is opgebruikt,
wantdaarzaleenkleinemestdosering inhetverkeerde jaargetijde direct leidentotuitspoelingvanPnaarhet grondwater. De
tweede redendiespreekttegeneenmesttoediening inde winter,
is het verschijnsel datbijuitrijdenvanmest op een harde
(bevroren ofuitgedroogde)ondergronddeafspoeling sterk toeneemt.Ditlevertinhetgroeiseizoengeenproblemenop.
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Over de effectiviteitvandezemaatregelzijn niet zo veel
getallenbeschikbaar.VelisdoorhetLEIeenschattinggemaakt
vandeteverwachtenextraopslagcapaciteitdooreenuitrijverbod (zietabel10).
Tabel10:Te bouwenextraopslagcapaciteit inminm mest/jaar,
in minkgP^Or/jaareninminkgP/jaarbijeen mestnormeringvan350kgP-O^/jaarvoorverschillendeduren
vanhetuitrijverbod.
Extraopslagcapaciteit

Duur

(minm mest/j) (minkgP205/j) (minkg P/j)
1,5maand
2,5maand
3,5maand

5,30J

12,9'

2,8"

10,17

:

24,4'

5,3;

15,77

]

37,8'

8,3:

B r o n : L u e s i n k , 1987

2

3
Deeigenomrekeningvanm mestnaarkgPo°5gebeurtm.b.v. de
factor2,4.
Bij eigen omrekening vankgP9O5naarkgPis gedeeld door
4,58.

Doorhetvaststellenvaneenuitrijverbodwordtdemestalleenin
gunstiger perioden uitgereden waardoorde af-en uitspoeling
wordtbeperkt. Omeenschattingtekunnenmakenvandebeperking
van de belastingvanhetoppervlaktewaterwordt de tijdelijke
opslag vanmestafgetrokkenvandeophetlandte brengen hoeveelheidmest. Dezeisreedsvermeld intabel9.Aandeprecieze
juistheid van deze rekenwijzemagechter niet teveel waarde
worden gehecht,aangezienuiteindelijkde "tijdelijk opgeslagen
hoeveelheidmest"tochophetlandwordtgebracht.
Doorrekenenvandenuontstanelagereuitrijhoeveelhedenopdezelfde manieralsintabel9isgeschied, leverteen verlaging
vandebelastingvanhetoppervlaktewateropzoalsistezienbij
vergelijking vandeuiteindelijkeP-belastingen indetabellen9
en11.
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Tabel11:Ophetlandgebrachtehoeveelheidmest (minkgP/j) en
de uiteindelijkeP-belasting vanhet oppervlaktewater
(minkgP/j)bijuitrijverbodenvanresp. 1,5 ,2,5en
3,5maand.
Norm

Ophetlandgebracht
nauitrijverbodvan
1,5
2,5
3,5
maand

(kgP 2 0 5 /
ha/jaar)

P-belasting opp.water
nauitrijverbodvan
1,5
2,5
3,5
maand

(minkgP/jaar)

70

12,5

10,0

7,0

125

26,8

24,3

21,3

1,15

0,90

0,60

200

29,2

26,7 23,7

1,40

1,15

0,80

350

31,5

29,0 26,0

1,60

1,35

1,05

5.4.3.VERLAGINGVANHETF0SF0RGEHALTEINVEEVOEDER
Uit publikatiesvanhetLandbouwEconomischInstituut(Wijnands,
1984enLuesink,1987)blijktdateenverlagingvanhetP-gehalte
in veevoeder met15Zeenverlagingvan het mestoverschot van
ongeveer 20Ztotgevolgkanhebben.
Bovengenoemde auteurslatenziendatde15Zdalingvanhet Pgehalte in krachtvoereenverlagingvanhet mestoverschot van
zo'n 15,5minkgP o ^ t o t gevolgkanhebbenbijeen doseringsnormvan200kgPoOc/ha/jaar. Deverlagingvanhetfosforgehalte
in veevoer kanbijeennormvan125kgP2Oc/ha/jaar zelfs een
vermindering van het mestoverschotvan17,8min kg Po^5 t o t
gevolg hebben. De reductiesbij70enbij350kg P-Oc/ha/jaar
zijnnuopbasisvanrechtevenredigheid berekend. Hierbij dient
weldenodigvoorzichtigheid inachttewordengenomen. Intabel
12 staatachtereenvolgens hetmestoverschotbijdeverschillende
doseringsnormenzonderenmetdereductiedoorbeperkingvan het
fosforgebruikinveevoeders.
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Tabel12:Mestoverschotten inNederland (minkgP205/jenminkg
P/j)bijdeverschillendedoseringsnormen,inclusiefen
exclusief eenverlagingvanhetP-gehalte in mengvoeders,in1984.
Norm

Overschot
(excl.P-reductie
inveevoeder)

Overschot
(incl. P-reductie
inveevoeder)

(kg P2°5/ (mlnk Ê P 2 0 5^ ( m l n k g P ' ( m l n k g P 2°5'(mlnk g P/
ha/jaar)
jaar)
jaar)
jaar)
jaar)
70

+165

36,0

+145

31,7

125

99,6

21,7

81,8

17,9

200

88,3

19,3

72,8

15,9

350

78,1

17,1

+65

14,2

Bron :Wijnands,1984enluesink,1987.

5.4.4.WIJZEVANMESTTOEDIENING VERANDEREN
Doorbijvoorbeeld hetinjecterenvandemestindebodemkan men
voorkomen datdemestafspoeltofverdampt. Verdampingvanmest
is eigenlijk voornamelijk vanbelangvoorNH,en zal bij de
bestrijdingvandeP-belasting vanhetmilieugeenrolspelen.De
vermindering van deafspoelingdoormestinjectie is van meer
belang, maar ook hier vanzijngeen feitelijke hoeveelheden
bekend.

5.4.5.CONCLUSIES
Uithetbovenstaandeblijkthetvolgende. Hetinvoerenvanmestdoseringsnormen resulteertinmestoverschottenwelkeopdeeenof
andere manierdienentewordenverwerkt. Verlagingvan het Pgehalteinveevoederskanditoverschotbeperken,maarheeftgeen
gevolgen voordeuiteindelijkeP-belasting vanhet oppervlaktewater. Ook kan worden overwogendeveestapel te verkleinen.
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Invoering vaneenuitrijverbod zaluiteindelijk de hoeveelheid
mestoverschot nietbeïnvloeden, maardoorhettoedienenvan de
mestingunstigereperiodenzaldeP-belasting vanhetoppervlaktewaterwelkunnenverminderen.

5.5.INTERNATIONAALOVERLEG
Aangezien hetaandeelvandegrensoverschrijdenderivieren zo'n
402 vandetotaleP-belasting vanhetNederlandse zoete oppervlaktewater beslaat, zullendegevolgenvanmaatregelenterbeperkingvandezebronzeeraanzienlijkkunnenzijn. Zoalsblijkt
uithoofdstuk 3komthetgrootstedeelvoorrekeningvandeRijn.
Daar Nederland alsdeltavandeRijndemeestegevolgenvan een
verhoogdeP-concentratie ondervindt,ishetverstandigdatNederlanddezeproblematiekvoorlegtaandeandereRijnstaten. Totnu
toeisditnogmaarnauwelijksgebeurd.
DeandereRijnstatenkunnenmetdeeerdervermelde maatregelen
de fosfaatbelastingvanhetoppervlaktewater aanzienlijkreduceren. Wat depreciezeresultatenkunnenzijnenwiedanvoor de
kostenzalmoetenopdraaien, dientineenafzonderlijkonderzoek
tewordenbekeken.

5.6.OPBAGGERENVANWATERBODEMS
Het opbaggerenvanwaterbodemskanookeenaanzienlijkereductie
teweeg brengenindeP-belasting vanhet oppervlaktewater. Uit
onderzoeken is namelijkgeblekendatde P-nalevering van het
sediment eenfactorisdieondanksallegenomenmaatregelen nog
vele jaren voor eenP-belasting vanhet oppervlaktewater kan
zorgen. Hetopbaggerenvandezebodemszouduseengoedemaatregelzijn. HelaasisnognietgoedbekendhoebelangrijkdenaleveringisindeP-belasting enovereventuelekostenvanopbaggeren van het bodemsedimentzijndanook nog geen schattingen
gemaakt.

5.7.INTENSIEVEREDOORSPOELINGVANBINNENWATEREN
Eutrofiëring vanhetNederlandsebinnenwaterkomtvooralvoorin
delangzaamdoorstroomdeofstilstaandewateren. Juistbij deze
langzaam doorstroomde waterenishetinprincipe mogelijk het
inkomende water van fosfatenteontdoenofte zorgen dat er
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ander,minderP-rijkwaterinstroomt.
Het actiefverwijderenvanfosfaatuittoeleveringswaterenvan
langzaamdoorstroomdemerenwordtindepraktijkinNederland op
twee plaatsen toegepast, namelijkbijdeinlaatvan de Loosdrechtse plassen en dievanhetNaardermeer. Hier wordt een
chemisch vlokmiddelaanhetwatertoegevoegdwaardooralle fosfaatdirectneerslaat. Ditprecipitaatdientteworden opgebaggerd, omdatandersnaleveringvanuitditsedimenteenbelangrijk
gevolgzalzijn.
Een tweedemogelijkheid omhetlangzaamdoorstroomdewater te
ontzien van de methetwatermeegevoerde P-belasting is het
tijdelijkofregelmatiginlatenvankalk-rijk, P-armwater, als
datbeschikbaar is.Overdeeffectiviteitvandezemaatregelzijn
helaasookgeengetallenbekend, evenalsoverdedaarmee samenhangendeeventuelekosten.

5.8.BIOMANIPULATIE
Naastdereedseerdervermeldemaatregelenzijnernatuurlijkook
enkele maatregelenwaarbijdirectwordtingegrepenin het ecosysteem.Dezebiologischeingrepenkunneno.a.zijn:
-Het aanleggenvanriet-ofbiezenveldenindemondingenvande
meren;
-Het uitzetten vanroofvissenzoalssnoeken,zodathet aantal
witvissen afneemt, waardoordehoeveelheid zoöplankton toeneemt, waardoordehoeveelheid phytoplankton(«algen)afneemt.
-Hetuitzettenvangras-enzilverkarpersdierespectievelijkde
lagere planten endealgenuithetmeerverwijderen. In dit
opzicht isdebevorderingvandegroei van driehoeksmosselen
ook gewenst.
Overdeeffectiviteitvandeverschillendebovenbeschreven maatregelenisweinigbekend, evenalsoverdeeventuelekosten.Deze
zoudenineenvolgendestudieverdermoetenwordenonderzocht.

HOOFDSTUK6DEKOSTENCALCULATIEVANDEAFZONDERLIJKEMAATREGELEN
6.1.INLEIDING
Deinhetvorigehoofdstukbeschrevenmaatregelenzijnalleennog
maarnatuurwetenschappelijkbenaderd. Dedaarbijvermeldeeffectiviteit zegtnognietdirectietsoverdetoepasbaarheid vande
maatregel. Naastenkelepractischeproblemenrijstnatuurlijkde
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vraaginhoeverrehetookeconomischverantwoord isdebetreffendemaatregel tenemen.Hoehoogzijndevereisteinvesteringenen
dejaarlijkselasten?
Dithoofdstukgeefteniginzichtindejaarlijksekostenvande
verschillendemaatregelen. Alleendemaatregelenwaarvan kosten
of schattingen vankostenbekendwaren, zijnopgenomenin dit
hoofdstuk. Zowordenin6.2.dekostenvandefosfateringbesproken. In6.3. komendekostenvanreductievanhetP-gehalte in
wasmiddelenaandeordeenin6.4.wordteenkostencalculatievan
deverschillendemaatregelenindelandbouwuiteengezet.

6.2.DEFOSFATERING
Uit hoofdstuk 5 isgeblekendatdefosfatering een belangrijk
aandeelkanhebbenindeverminderingvandeP-belasting van het
milieu. Wat dekostenzullenzijnalserdefosfateringop alle
zuiveringsinstallaties in Nederland zalplaatsvinden, is door
verscheidene onderzoeksinstanties doorgerekend. Zo heeft een
subgroep van deKoninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
(KNCV, 1976)alindejarenzeventigdekostenvandefosfatering
berekend. Daarna heeftdeNederlandseVerenigingvanZeepfabrikanten (DeOudeenDeJong,1982)in1982eenaantalteverwachte
kosten gepubliceerd. Demeestrecentecijfers van biologische
defosfateringmetbehulpvaneenkorrelreactor zijndoorVanDijk
enEggers (VanDijkenEggers,1987)bekendgemaaktenkomenneer
opzo'n5g10guldenperi.e.. Dekostenvanchemischedefosfatering liggenindezelfdeordevangrootte (persoonlijkemededeling Tessel, Zuiveringsschap deVeluwe). Tabel13 geeft een
beknoptoverzichtvanderesultatenvandezeonderzoeken.
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Tabel13:Degemiddeldekosten(inguldens, 1983) vanextra defosfateringopzuiveringsinstallatiesperi.e.perjaar
enperkgP-totaal.
bron

kosten

(gld/i.e./jaar)
K.N.CV. (-1976)

4,99X

6,20

N.V.Z. (=1982)

8,94 (6,68)2

11,11 (8,30)

vanDijk/Eggers (-1987)

1
2

(gld/kg P-totaal/j)

15,79

19,61

Berekendalsgewogengemiddeldevandeprijzenvan voorverwijdering,simultaanverwijderingennaverwijdering.
Tussenhaakjesdeprijsindienmenervanuitgaatdat alle
wasmiddelenfosfaatvrijzijn.

Bron: KNCV, 1976;DeOudeenDeJong,1982;VanDijkenEggers,
1987.
De waardenintabel13zijngecorrigeerdvoorhetprijspeil van
1983 omdatditalsstandaardjaarwordtbekeken. Verderzijn de
kosten per kg P-totaal berekenduitdekosten per i.e. door
middel vanomrekeningmeteenfactor1/0,805. Dezefactor komt
voortuithetverband tusseni.e.engemiddeld P-totaalgehaltein
hettezuiverenafvalwater (zieparagraaf 5.2.).
Hierna wordtgerekendmetdemeestwaarschijnlijke gemiddelde
kostenvanf9,90peri.e. perjaarvoorextradefosfatering op
zuiveringsinstallaties.PerkgP-totaal komtditneeropf12,30.
Met deinhoofdstuk5berekendeaanvoervan17,3minkgP-totaal
kan nuberekendwordendatdefosfateringop alle zuiveringsinstallatiesruim210minguldenperjaargaatkosten. Hiermeekan
echterdeP-belastingvanhetoppervlaktewatermet6,66minkg P
wordenverlaagd (zietabel6, paragraaf 3.2.).Delingvande210
min guldendoordeze6,66minkgvermedenP-belasting leverteen
kosten-effectiviteitsrelatievoordefosfateringvanafvalwaterop
van31,53gld/kgvermeden P-belasting.
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6.3.WASMIDDELEN FOSFAAT-VRIJ
DeinvoeringvanP-vrijeofP-armewasmiddelenkanleidentoteen
aanzienlijke reductievandeP-belasting vanzuiveringsinstallatiesendusvanhetoppervlaktewater.Uithetvorigehoofdstukis
geblekendatmetdezemaatregel8,5minkgP/jaaruithet milieu
kan worden geweerd, daar ditdetotale hoeveelheid gebruikt
fosfaat inwasmiddelenis. Indezeparagraafworden alleen de
kosten berekend vandeinvoeringvanP-vrijewasmiddelenen er
wordtdusgeenrekeninggehoudenmeteventueleveranderingen bij
dedefosfateringvanafvalwater. Dezeonderlingeinteractiekomt
inhetvolgendehoofdstukaandeorde.
Deschattingenvandekostenvanhetfosfaatvrijmakenvanwasmiddelenlopensterkuiteen. Dezezijnnamelijkafhankelijk van
deverschillendefactorendiewordenmeegeteld. ZoberekentThio
dat de extra kostentussende134en225min gld/jaar zullen
liggen, waarbijalleendeextraproduktiekostenwordenmeegeteld
(Thio, 1984).Dezekostenzoudenvolledigopdeconsumentworden
doorberekend diedanzo'n10Zmeervoorzijnwasmiddelmoet gaan
betalen.InhetbovenvermeldeartikelvanThiowordtdezeberekening onderbouwdmetpraktijkvoorbeeldenuitdeVerenigdeStaten.
Dezegeveneenkostenverhogingvanongeveer8Zaan.DeNederlandseVerenigingvanZeepfabrikantenrekentechternaastdezeprijsverhogende kostenooknogkostenmeevoorextraslijtagevan de
wasmachines (Hellema,1984).Dezeextrakostenzullenindebuurt
van de125mingld/jaar liggenwaardoordetotalekostenvan de
invoering van P-vrije wasmiddelentussende 260 en 350 min
gld/jaar zullen bedragen. Deoverleggroep 'fosfaatreductie in
wasmiddelen'vandeTweedeKamerschatdegemiddeldeextrakosten
opongeveer 100mingld/jaar (TweedeKamer,1983).
Almetallopendeschattingennogenigszinsuiteen, doch uit
de bovenvermelde gegevens valtteconcluderendat de directe
kosten vandeinvoeringvandezemaatregeltussende100en 200
mingldper jaarzullenliggen.Hierbijdientnietuithetoogte
worden verloren dat indirectekostenals extra slijtage van
wasmachines, detotalekostenkunnenverhogentot200@300 min
gld/jaar.
Met deze totalekostenvanhetP-vrijmaken van wasmiddelen
kan, zoalsvermeld, deP-belasting vanhetoppervlaktewatermet
2,5minkgP/jaarwordengereduceerd. Delenvandetotalekosten
door detebereikenP-reductie levertdaneen kosten-effectiviteitsrelatie op van80tot120guldenperkgvermeden P-belasting.
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6.4.BEPERKINGVANDEEMISSIEVANUITDELANDBOUW
Zoalsinhoofdstuk 5isbesproken, isereenviertalmogelijkheden omdeP-belasting vanhetmilieudoordelandbouwte beperken. In dezeparagraaf zullenalleendekostenwordenbesproken
van a)eennormeringvoordemesttoediening, b)het vastleggen
vandeperiodevanuitrijdenenc)hetverlagenvanhet P-gehalte
in veevoer. Verandering indewijzevan mesttoediening wordt,
zoals reeds inhoofdstuk 5vermeld, nietverderinde analyse
meegenomen.

6.4.1.NORMSTELLINGVOORMESTTOEDIENING
Eennormeringvoordehoeveelheidmestdieophetlandmagworden
gebracht,leidtinNederland tothetontstaanc.q.uitbreidenvan
het mestoverschot. Verspreiding overNederland is, afhankelijk
vandezwaartevandenorm, welofnietmeermogelijk. Inieder
geval leidt ditoverschottotextrakostendie gemaakt moeten
worden omdemesttijdelijkopteslaan, tetransporteren naar
tekortgebiedenofteverwerkend.m.v. verbranden,vergistenetc.
Daarnaast kunnen bij normendieverdergaan dan de maximale
gewasonttrekking eventueel produktieverliezen optreden in de
landbouw.
Reedsmeerderepersoneneninstantieshebbenzichoverhetkostenaspectvanmestnormeringgebogen. Ookhierzijngrote variatiesindeschattingenaanwezig,medeomdatnietiedereenallete
verwachtenkostenmeerekent. Demeestrecenteberekeningenkomen
van Luesink, medewerkervanhetLandbouw-Economisch Instituut.
Hij berekent de kostenperm niet plaatsbaar mestoverschot,
afhankelijkvandegesteldedoseringsnorm (Luesink, 1987). Dit
overschot kan verwerktwordendoorexportofinkrimpingvan de
veestapel.Omeenvergelijkingvandekostenvandeverschillende
maatregelen ter verminderingvande P-belasting in Nederland
mogelijk temaken, moetenookdedoorLuesinkberekende kosten
wordenomgerekendnaargldperkgvermedenP-belasting.Devermeden P-belastingwordtberekenduitdemaximalebelasting (- 2,25
minkgP/j) (zietabel6, hoofdstuk 3)verminderdmetde belasting bij de verschillendenormen. Bijdeze omrekening wordt
uitgegaanvantabel9(ziehoofdstuk 5.4.1.). Eenoverzicht van
dekostenwordtgegevenintabel14.Hierinzijnalleendegetallen opgenomen bijeenhogeacceptatiegraad van de ontvangende
boeren.Ditisdusnogeenredelijkpositievesituatie.
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Tabel14:Totaleafzetkostenvandemestoverschottenbijde verschillende mestdoseringsnonnen gerelateerd aandevermindering vandeP-belasting vanhet oppervlaktewater
inNederland,1984.
Norm

(kgP 2 0 5 /
ha/j)
70
125
200
350

VermedenP-belasting Totale
vanhetopp.water
kosten

(minkg

Gem.kostenper
kgvermedenP

(mingld)

(gld/kgP/j)

3500
872
261
167

1550,1025,475,477,-

2,25
0,85
0,55
0,35

Bron:Luesink,1987eneigenberekeningen.
Uitdezetabelblijktdatdekostenvoordeverspreidingvan het
mestoverschot overNederland afhankelijkvandegehanteerdenorm,
variëren van + f500,-totruimf1500,-per kg vermeden Pbelasting.
Eenverklaringvoordesterketoenamevandekostenbijdelage
mestdoseringsnonnen, is hetfeitdathetaandeelvan de nietplaatsbare mest toeneemt inhettotaal overschot. Opslag en
exportmakenhetveelduurder.
Verder dient opgemerkttewordendatdeze gemiddelde kosten
geldenvoordeeerste5jarennainstellingvandenormering.Dit
komt omdat juistdandeinvesteringenvangroteopslagtanks en
transportcombinaties gemaaktmoetenworden (persoonlijke mededelingenDeBoo, CBS).Vervangingsinvesteringenna5jaardienen
echterooktewordenmeegenomen.
Erdienthierbijopgemerkttewordendatdekostenniet alleen
een reductie vandeP-belasting vanhetNederlands milieu met
zichmeebrengen,maardatookammoniakemissieennitraatuitspoelingmetdezekostenzullenwordenbeperkt.
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6.A.2.VASTLEGGEN VAN DE PERIODE VAN UITRIJDEN
Het invoeren van eenvolledig of eenbeperkt uitrijverbod in een
bepaalde periode van het jaar heeft, zoals is gebleken in
hoofdstuk 5, gevolgen voor de benodigde opslagcapaciteit van het
mestoverschot. De kosten voor de extra silo's bijcentrale opslag
enbijopslag ophet eigen bedrijf, zijndoor het L.E.I. berekend
(Luesink, 1987). De door Luesink berekende kosten beslaan alleen
dievoor extra opslag. Dekostenvoor verspreiding van hetmestoverschot staan hier geheel losvan.
Tabel 15 geeft een overzicht van dekostenvan extra opslag op
eigen bedrijf naar eigen berekeningen enop basis vande studie
van Luesink.

Tabel 15:Jaarlijkse kosten (mingld/j)van extramestopslag op
de eigen bedrijven bijdeverschillende mestdoseringsnormenvoor verschillende perioden vanuitrijverbod.
Duur

Jaarlijkse kosten
Bijdemestdoseringsnormen (kgP^Oc/ha/j)
125

200

(mnd)
1.5
2,5
3,5

350

(mingld)

62
120
171

59
112
161

63
122
178

Bron: Luesink, 1987 en eigen berekeningen
Bijdeze kosten van opslag ophet eigenbedrijf komen ook nog de
kosten van de benodigde centrale opslag. De investeringskosten
hiervoor worden geraamd op ongeveer 250min gulden ende jaarlijkse kosten op zo'n 16min gulden bijeenuitrijverbod van 3,5
mnd.
Bij de lagere doseringsnormen wordt minder mest op het eigen
bedrijf opgeslagen enmeer centraal. Dit komt tot uiting in de
totale jaarlijkse kosten van centralemestopslag. Dit iswederom
berekend uit de gegevens van Luesink enop grond van eigenbere-
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I
keningen.Tabel16geeftderesultatenweer.
Tabel16:Totale jaarlijkse extrakosten(mingld/j)voor centralemestopslagtengevolgenvaneenuitrijverbod van
respectievelijk1,5,2,5en3,5mndbijdeverschillendemestdoseringsnormen.
Duur

Jaarlijksekosten
Bijdemestdoseringsnormen(kgP^Oc/ha/j)
125
200

(mnd)
1,5
2,5
3,5

350

(min gld)
13,4
18,3
24,5

9,4
13,1
19,2

8,7

11,3
16,0

Bron:Luesink,1987eneigenberekeningen.
Doortabel15en16tesommerenverkrijgenwedetotalejaarlijkse kostenvanextramestopslagtengevolgevandedrieverschillendeuitrijverboden(zietabel17).
Tabel17:Totale jaarlijkseextrakosten (mingld/j)voor mestopslagtengevolgenvaneenuitrijverbodvanresp.1,5,
2,5 en3,5mndbijdeverschillende mestdoseringsnormen.
Duur

Jaarlijksekosten
Bijdemestdoseringsnormen (kgP20^/ha/j)
125
200

(mnd)
1,5
2,5
3,5

350

(min g l d )
72,4
130,3
185,5
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71,4
133,1
190,2

71,7
133,3
194,0

Uit tabel17kaneenoverzichtworden samengesteld, waarin de
gemiddelde jaarlijksekostenwordenweergegevenperkg vermeden
P-belasting van hetoppervlaktewater. Dezevermeden belasting
komt voort uithetverschiltussendemaximumbelasting t.g.v.
mest (-= 2,25minkg/j)endeP-belasting bij de verschillende
uitrijverboden en mestdoseringsnormen (tabel 11, paragraaf
5.4.2.).Hetresultaathiervanisweergegevenintabel18.

Tabel18:Vermeden P-belasting vanhetoppervlaktewater bij de
verschillende mestdoseringsnormen bij verschillende
periodenvanuitrijverbod.
Duur

VermedenjaarlijkseP-belasting oppervlaktewater
Bijdemestdoseringsnormen (kgP^Or/ha/j)
125

(mnd)
1,5
2,5
3,5

200

350

(minkg P/j)
1,10
1,35
1,65

0,85
1,10

0,65
0,90

1,45

1,20

Uittabel17en18kannueentabelwordensamengesteldwaarinde
gemiddelde jaarlijksekostenvandezemaatregelwordenweergegevenperkgvermedenP-belasting (zietabel19).
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Tabel19:Gemiddeldeextra jaarlijksekosten (gld/kgvermeden Pbelasting) van extramestopslagbijde verschillende
mestdoseringsnormen voor verschillende perioden van
uitrijverbod.
Jaarlijksekosten

Duur

Bijdemestdoseringsnormen (kgP20r/ha/j)
200

125
(mnd)
1.5
2,5
3.5

350

(gld/kg P/j)
66
97
112

84
121
131

110
148
162

Bron:Luesink,1987eneigenberekeningen.

6.4.3.VERLAGINGVANHETFOSFORGEHALTEINVEEVOEDER
De verlagingvan15Zvanhetfosforgehalteinveevoederkan een
aanzienlijke reductievanhetmestoverschotteweeg brengen. De
verlaginggaatgepaardmetextrakostenvoorde producent, maar
levert tevens eenkostenverlagingopdoordebeperkingvan het
mestoverschot.
De extrakostenvoordeproducentzijndoorBorggreve geschat
opf0,50 totf1,00per100kgmengvoeder (Borggreve,1986).Dit
is dus gemiddeld zo'nf7,50pertonmengvoeder. Aangezien er
jaarlijks ongeveer 15mintonmengvoeder (alsdrogestof) wordt
geproduceerd, levertditeentotalekostenpostopvanzo'n112,5
minguldenvoorheelNederland.Omrekeningvandrogestofnaarkg
Pisnoodzakelijkdaarallekostenzijnuitgedruktingldper kg
P-reductie.Aangezienhetfosforgehaltevanhetmengvoedergemiddeld zo'n 6,5kgP/tonis, komteenproduktievan15 min ton
mengvoeder overeen met eenproduktievanzo'n97,5min kg P.
Omrekening levertdaneenkostenverhogingvoorde producent op
vanf1,15 perkggeproduceerdfosfaat.
De opbrengst vandezemaatregellaatzichuitdrukken in een
verminderingvanhetmestoverschot.VolgensLuesinkkanditdein
tabel20weergegevenbesparingenopleveren.
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mestoverschotten
Tabel20:Besparingen opdeafzetkostenvande
het P-gehalte in
in Nederland doordebeperkingvan
veevoedermet152(bijhogeacceptatie)in1984.
Norm

Primaire
besparing

(kgP205/ha/j)

Extra
kosten

Totale
besparing

(mingld)

70
125
200
350

1000
634
120
100

112,5
112,5
112,5
112,5

887,5
521,5
7.5
-12,5

Bron:Luesink,1987.
De werkelijkeafzetkostenvanhetmestoverschotnabeperkingvan
hetP-gehalte inveevoederisteberekenendoor
hetverschil van
tabel14entabel20tenemen. Intabel21is
ditweergegevenen
ook watdegemiddeldekostenperkgvermedenF
-belastingvanhet
oppervlaktewater zijn. Hierbijisaangenomen
dat de belasting
nietverandert, omdatdezemaatregelalleeninvloedheeftophet
wordtgebracht.
overschotaanmest,welkedusnietophetland

Tabel21:Afzetkosten vandemestafzetbij152
P-gehalte inmengvoeder inclusiefde
kosten.
Norm

(kgP 2 0 5 /
ha/j)

VermedenP-belasting
vanhetopp.water
(minkgP/j)

70
125
200
350

Totale
kosten

(mingld)

2,25
0,85
0,55
0,35

2613
351
254
180

Bron:Luesink,1987.
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:reductievan het
:extra produktie-

Gem.kostenper
kgvermedenP
(gld/kgP/j)

1161,412,461,513,-

Uit debovenstaandetabelblijktdusdatdekostenvande afzet
van het mestoverschotvermeerderdmetdeextra produktiekosten
variërenvanf400,-totf1000,-perkgvermedenP-belasting van
hetoppervlaktewater.

6.5.OVERIGEMAATREGELEN
Naast de bovenvermeldemaatregelenisuithoofdstuk 5 nog een
viertalanderemogelijkhedennaarvorengekomen.Dezezullenniet
verderwordenbesproken,omdateenkostenschattingvandezemaatregelen mettegroteonzekerheid isomgeven. Zijzullen verder
"promemoria"wordenvermeld.

HOOFDSTUK 7:DE KOSTEN-EFFECTIVITEITSVERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE BELEIDSALTERNATIEVEN
7.1.INLEIDING
Totnutoezijnalleenindividueleonderdelen, maatregelen, effectenenkostenvanmaatregelenaandeordegekomen.Tochishet
van groot belangomdezeschijnbaaronsamenhangende onderdelen
aaneentekoppelenomeendoelmatigbeleidtekunnenvoerentegen
deverontreiniging vanhetmilieudoorfosfaten.
Bijhetsamenstellenvanditbeleid staateenaantal maatregelenterbeschikking,namelijk:
a)defosfateringvanafvalwater;
b)fosfaatuitwasmiddelenverwijderen;
c)beperkenvanaf-enuitspoelingvanfosfaat t.g.v. landbouwactiviteiten door invoerenvan een mestdoseringsnorm, een
periode van uitrijverbod ofeenverlagingvanhet P-gehalte
inveevoeder;
d)internationaaloverleg;
e)opbaggerenvanwaterbodems;
f)intensieveredoorspoelingvanbinnenwateren;
g)biomanipulatie.
Bij hettevoerenbeleidheeftmendusdekeuzeuitditzevental
vanmaatregelen.Daarnaastishetmogelijkdemaatregelengedeeltelijk,volledigofmisschienwelgeheeltoetepassen.Eenderde
aandachtspuntbijhetvaststellenvanhetbeleid, isdebepaling
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vandevolgordevaninvoering. Ditisbelangrijk inverband met
dekostenverschillenvandealternatievemaatregelen.
De aanpak vandeoverbemestingvanhetmilieu begeeft zich,
zoals demeesteproblemen, tussentweeuiterstenvan mogelijke
alternatieven. Tussen dezetweeuiterstenbevindtzicheenheel
scala van mogelijkhedendieonderling verschillen in kosten,
effectiviteitentoepasbaarheid.Indevolgendeparagrafenzullen
achtereenvolgens het eneuiterste-aangeduid alshet continuerings-alternatief -, hetandereuiterste -aangeduid als het
groene alternatief -entenslottehetscalavan tussenliggende
alternatievenmetdedaarbijbehorendekostenwordenbesproken.

7.2.HETCONTINUERINGS-ALTERNATIEF
Heteneuitersteiseenalternatiefwaarbijnietwordtingegrepen
indehuidigegangvanzaken. Hierbijwordtalleendefosfatering
vanafvalwater gecontinueerd ophethuidigeniveau. Het fosfaat
blijftinwasmiddelenaanwezigenerkomtgeenmestdoseringsnorm.
Dit "continuerings-alternatief"zaltotdereedseerder beschreven nadelige gevolgenleidendooreencontinueaccumulatie van
zo'n 16minkgP/jaarinhetoppervlaktewater en het daaronder
aanwezige sedimenteneenverdereopvullingvanhet bodemreservoir tot ofvoorbijhetmaximum. Dekostenvandeze maatregel
blijvenbeperkt totzo'n14mingulden/jaar (uitgaandevan 1983
als indexjaar)dienodigzijnvoordecontinueringvandedefosfatering. Verder isdetechnischevooruitgangbepalendvoor de
mogelijkhedendiedemensheefthetmilieutegebruikenenzullen
deeventuelekostenvandit "dweilenmetdekraan open"-alternatiefhierdussterkvanafhankelijkzijn.

7.3.HETGROENEALTERNATIEF
Hetandereuitersteishetzgn. "groene"alternatief.Hierbijis
hetuitgangspunt testrevennaareenminimaleP-belasting vanhet
milieu.Ditkomtneerophetaanwendenvanallemogelijkemaatregelen terverminderingvandebelasting, onafhankelijk van de
kostenendeeffectiviteit. Detotalekostenvanditalternatief
zouden voor Nederland liggentegende3,0miljard gulden per
jaar, exclusief dep.m. kostenvanenkelemaatregelen en exclusief dekostendiehetbuitenland dienttemaken. Ditbedrag
isopgebouwd uitdevolgendeindividuelekostenposten:
1.Volledigedefosfateringopallezuiveringsinstallaties enhet
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invoeren vanP-vrijewasmiddelen. Ondankshetfeitdat deze
twee submaatregelenelkaarbeïnvloeden, isinditgroenealternatiefgekozenvoorgebruikvanbeiden. HierdoorkandePbelasting van hetoppervlaktewatermetmaximaal6,66min kg
P/jaarwordenbeperkt (zietabel6,hoofdstuk 3). Dejaarlijksekostenhiervanbedragen:
*250mingldvoorinvoeringP-vrijewasmiddelen (zie 6.3)
*131mingldvoordefosfateringvanhetresterendePinhet
afvalwater (-4,16minkgP*f31,53/kgP).
Totaalkostdezemaatregel jaarlijks381mingldwaarmee 6,66
min kgP-belasting kanwordenvermeden. Dekosten-effectiviteitsrelatiebedraagtf57,21/kgvermedenP-belasting.
2.Mestdoseringsnorm van70kgP20^/ha/jaareneenverlagingvan
het P-gehalte inveevoedersmet152. Ditresulteert in een
maximale beperking vandeP-belasting (namelijk2,25min kg
P). De kostenhiervanbedragenruim2600mingld (zie tabel
21, hoofdstuk 6), wateenkosten-effectiviteitsrelatieoplevertvanongeveerf1160,-/kgvermedenP-belasting.
Sommering vandekostenvandezetweemaatregelenresulteert in
de totale kostenlastvandit "groenealternatief"van 3,0 mrd
gld/jaar. Dit isalleennogmaarhetNederlandseaandeel, want
ookhetbuitenland (voornamelijkDuitsland)zalveelgeld moeten
reserverenomdeverontreinigingenmetPtebestrijden.Hetvoert
echter teveromindezestudiedepreciezebronneninhet buitenland optesporeneneenschattingvandetemakenkosten te
geven. Ookdemaatregelen "opbaggerenvanwaterbodems", "intensievere doorspoeling van binnenwateren" en "bio-manipulatie"
wordenindeverdereberekeningenslechtspromemoriavermeld.

7.4.TUSSENLIGGENDEALTERNATIEVEN
Tussendezetweeuiterstevormenvanbeleidmetbetrekkingtotde
beperking van defosfaatbelastingisnatuurlijkeenheel scala
vanmogelijkheden,gradatiesenwijzenvanprioriteitenmogelijk.
Zo kanelkemaatregelwel, nietofslechtsgedeeltelijk worden
aangewend. Men kanduskiezenofmendefosfatering voor 1002,
voor802ofbijvoorbeeldvoor502wildoorvoeren.Hetzelfdegeldt
voorfosfaatvrijewasmiddelen.
Het aandeel vandelandbouwverminderenkannatuurlijkook in
gradatiesplaatsvinden,zoalsalisgeblekenindehoofdstukken5
en 6. Gradatieismogelijkaandehandvande eerder vermelde
kriteria,namelijk:
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-mestdoseringsnorm (metdevarianten70, 125, 200en 350 kg
P205/ha/jaar);
-mestuitrijverbod (metdevarianten1,5 ,2,5en3,5mnd.);
-verlaging van het fosforgehalte in veevoeders (met de
varianten02en152).
De metdezevariantentevormen24mogelijkecombinaties vormen
eensoortverdelingtussendeuitersten "wel"en"niet"toepassen
van deze maatregel. Dezemogelijkhedenlopen van bijna geen
ingrijpen (norm•350kgP205/ha/jaar, 1,5maanduitrijverbod en
geen beperking vanhetfosforgehalteinveevoeders) tot bijna
volledigingrijpen (norm»70kgPpOc/ha/jaar, 3,5mnd. uitrijverbod en 152 reductievanhetP-gehalte in veevoeders). De
resterende viermaatregelenblijvenverder buiten beschouwing.
Wel kan worden opgemerktdatvia internationaal overleg het
aandeel van degrensoverschrijdenderivierennatuurlijkook in
procentuele gedeelten istereduceren. Een overzicht van de
mogelijkemaatregelenisintabel23weergegeven.
In dezetabelisduseendrietalmogelijkhedenopgenomen om de
emissie vanuitdehuishoudelijkeenindustriëlebronnente beperken. "Alleendefosfatering"komtuitdevergelijkingvandeze
drie alsefficiëntstenaarvoren. Degemiddeldekostenbedragen
zo'n f 31,50perkgvermedenP-belasting van het oppervlaktewater. De aanpakvanwasmiddelenisinvergelijkingmet defosfateringvanhetafvalwaterduur.
Watbetreftdeemissievanuitdelandbouwzijn26mogelijkheden
doorgerekend. Hierin isgevarieerd inmestdoseringsnormen (70,
125, 200en350kgP205/ha/jaar), inwelofniet152 verlaging
van hetP-gehalte inveevoederseninuitrijverboden(1,5 , 2,5
en3,5mnd). Zoalsreedsinparagraaf 5.4.5.werdgeconcludeerd,
heeftde152verlagingvanhetP-gehalte inveevoedersalleentot
gevolgdatdekostenvanverwerkingvanhetmestoverschot toenemen terwijldebelastingvanhetoppervlaktewater gelijkblijft.
De invoeringvaneenuitrijverbodheeftwelgevolgenvoorde Pbelasting. Detotalekostenzijnsamengesteld uitdekostenvoor
verwerkingvanhetgewonemestoverschot plusdeextrakostenvoor
opslagvandemestindeperiodenvanuitrijverbod.
Uittabel23zijndegemiddeldekostenperkgvermedenP-belastingvande "landbouwmaatregelen"teschattenopzo'nf260,-tot
f 1550,-. Dit isdusaanzienlijkduurderdandefosfatering in
waterzuiveringsinstallaties. Volledige defosfateringdient dan
ookalseerstemaatregeltewordenuitgevoerd. Welke "landbouwmaatregel" daarna devoorkeurgenietisafhankelijkvande gewenstebeperkingvandeP-belasting vanhetoppervlaktewater. De

51

26mogelijkhedenuittabel23bevatteneenaantal kosten-inefficiënte maatregelen. Datwilzeggendathetzelfderesultaat ook
tegenminderkostenkanwordenbereikt. Tabel24geefteenoverzicht vandeefficiëntemaatregelenoplopendvanminst vermeden
P-belasting van hetoppervlaktewater totmeestvermeden belasting.
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Tabel23:VermedenP-belasting vanhetoppervlaktewater entotale
jaarlijkse kostenvandemaatregelenter vermindering
van de P-belasting vanhet Nederlandse oppervlaktevater,1983.
Maatregel
VermedenP-belasting Totalejaarl.
vanhetopp.water
kosten
(minkg P/j)
industrie:
6,66
2,50

Emissie vanuithuishoudensen
trap
a) Defos faterenin3
b) P-vri jewasmiddelen
trap
c) Defos faterenin3 e
+wasmiddelen
Emissie vanuitdelandbouw:
Norm 1)
P-reductie
Uitrijverbod
inveevoer
70
a)
70
b)
15Z
c) 125
d) 125
15Z
e) 125
1.5 mnd
f) 125
2,5 mnd
3,5 mnd
g) 125
1,5 mnd
h) 125
152
i) 125
2,5 mnd
15Z
3,5 mnd
15Z
j) 125
k) 200
1) 200
15Z
m) 200
1.5 mnd
n) 200
2,5 mnd
200
3,5 mnd
o)
1.5 mnd
15Z
P) 200
15Z
2,5 mnd
q) 200
r) 200
15Z
3.5 mnd
s) 350
t) 350
15Z
1.5 mnd
u) 350
2,5 mnd
v) 350
3,5 mnd
w) 350
1.5 mnd
15Z
x) 350
2.5 mnd
15Z
y) 350
z) 350
15Z
3,5 mnd
1) kgP2 Oc/ha/jaar.
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(mingld/j)
210,250,-

6,66

381,-

2,25
2,25
0,85
0,85
1,10
1,35
1,65
1,10
1,35
1,65
0,55
0,55
0,85
1,10
1,45
0,85
1,10
1,45
0,35
0,35
0,65
0,90
1,20
0,65
0,90
1,20

3500,2613,872,351,944,1002,1058,423,481,537,261,254,332,394,451,325,387,444,167,180,239,300,361,252.313,374.-

Tabel24:Kosten-efficiëntelandbouwmaatregelengerangschiktnaar
oplopendevermedenP-belasting vanhetoppervlaktewater
endetotalekostenvandezemaatregelen,1983.
Vermeden
P-belasting vanhet
oppervlaktewater

Kosten-efficiënte
maatregelen
Mest1)
norm
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

350
200
350
200
350
200
350
125
200
125
70

P-reductie Uitrijveevoeder verbod
--

is:
--

is:
--

is:
--

is:
is:
is:
is:

(minkg P/j)

--1,5mnd
1,5mnd
2,5mnd
2,5mnd
3,5mnd
2,5mnd
3,5mnd
3,5mnd
--

0,35
0,55
0,65
0,85
0,90
1,10
1,20
1,35
1,45
1,65
2,25

Totale
jaarlijkse
kosten

(mingld/j)
167,254,239,325,300,387,361,481,444,537,2613,-

1)kgP205/ha/jaar.
Uit deze gegevensisvervolgenseenfiguursamengesteld van de
totale jaarlijkse kosten vandemogelijke maatregelen en de
vermedenP-belastingvanhetoppervlaktewater. Zoalsreeds vermeld, is "defosfatering inde3 ezuiveringstrap"hetmeestefficiënt endezestaatdusalseersteuittevoerenmaatregel inde
figuur. De kosten envermedenkgP-belasting vande 11 landbouwmaatregelen zijnvervolgensbijde"defosfateringin de 3 e
trap" opgeteld (ziefiguur 3). Wegenshetniet-lineairverlopen
van destappenindemaatregelenreeks zijnafwijkingenin positieveennegatievezinmogelijk.
Uitdegrafiekblijkteenzeersterketoenamevandekostenvan
de maatregelen inhetlaatstedeel. Hierbijdient echter een
opmerking tewordengemaaktoverhetmilieubeleid vande Nederlandse overheid. Dehiervoorbeschrevenmestdoseringsnormen en
uitrijverbodenzijndoordeoverheidvastgesteld inhetkadervan
debestrijdingvanzureregen. Inditverbanddienendein deze
studie berekende kostenvoordezelandbouwmaatregelen dan ook
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niet geheel tewordentoegerekend aandebestrijdingvande PbelastingvanhetNederlandsemilieu. Ditinogenschouw nemend,
zullendekostenvandezelandbouwmaatregelen, diedaadwerkelijk
aanhetfosfaatbeleidmoetenwordentoegerekend,veellagerzijn.

Kosten van vermeden fosforbelasting
(totale jooiiijkse kosten)

c
O)

33

D
en
•O

E
c

ü
Vi
O

J£
V
10

'o€
o
o
o

vermeden fosforbelosting, min kg P/jaar

Figuur3:Cumulatieve jaarlijksekostenvandemaatregelenuitgezettegendevermedenP-belasting.

Eentweedeaandachtspunt isdathetbuitenland alsverontreinigingsbroneigenlijkbuitenspelisgezetindezestudie.Zoishet
goed mogelijkdathetvermijdenvandelaatstekgPinNederland
zoduurwordtdateenverminderingvandefosfaatbelastingvande
Rijnprioriteitvereist. InditkaderkanwordenbezienofjuridischestappenmogelijkzijnofeventueelgedeeltelijkefinancieringdoorNederlandvanfosfaatbestrijdinginDuitsland.
Totale aanpak van hetfosfor-probleeminNederland gaat de
overheid zo'n3,0mrdguldenperjaarkosten. Dit is ongeveer
0,75 procentvanhetBrutoNationaalProdukt. Ditbedragbetreft
vooreengrootdeeltevensdebestrijdingvanammoniakemissiesin
delandbouw.
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Dat het laatstewoordoverhetfosfaatbeleid nog lang niet
gesprokenis, blijktweluitdevernieuwdebelangstellingvande
overheidvoordefosfaatproblematiek.

HOOFDSTUK8:CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
OnderzoekenvanhetCentraalBureauvoordeStatistiekgeven aan
datfosforzichvoornamelijkindebodemophoopt (CBS,1985a).In
getalswaarde komtditneeropeenaccumulatievanzo'n95minkg
P perjaarindebodeminvergelijkingmetruim16minkgP per
jaarinhetoppervlaktewater.Tochheefthetoverschotaanfosfor
in hetoppervlaktewater belangrijkeregevolgenvoorhet ecosysteem. Debodemdientalseensoortopslagreservoirvoor fosfor,
waardoor pasechtnegatieveeffectenontstaanalsdezeopslagcapaciteitverbruiktis.
De fosforhoeveelheid vanzo'n16minkgP, diezichjaarlijks
ophooptinhetoppervlaktewater enheteronderliggendesediment,
is voor402afkomstiguithetbuitenland. Dezestroomkomt ons
landbinnenviadeRijnendeMaas.Hetaandeelvandehuishoudelijke enindustriëleemissiesbedraagtruim25Zen de fosfaathoudendewasmiddelendragenvoorzo'n152bijaandeaccumulatie.
Uit-enafspoelingvanfosforuitofvandebodemvindtvoornamelijkbijlandbouwgrondenplaatsendraagtnuvoorzo'nkleine152
bijaandeP-belasting vanhetoppervlaktewater. Ditaandeelkan
echter in detoekomst-doorhetspoedigoprakenvande buffercapaciteitvandebodem-sneltoenemen.
De overheid heeftdetaakmaatregelentetreffen tegen deze
vorm van milieuverontreiniging. Realiseerbaarheid en kosteneffectiviteit zijntweekriteriawaaropdeoverheidde beschikbare maatregelen dienttebeoordelen. Uitdezestudieis naar
voren gekomen datdefosfateringvanafvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties de goedkoopste en kosten-effectiefste
maatregelis. Opgrondvandetotalekostenvanongeveer210min
gld perjaareneenkosten-effectiviteitsrelatievanf31,53per
vermedenkgP-belasting (detotaaltevermijdenP-belasting door
middelvandefosfaterenbedraagt6,66minkgP/j),dientdefosfatering alseersteindereeksvanmaatregelenteworden doorgevoerd.
Indien wealleenkijkennaarde kosteneffectiviteit, is het
fosfaatvrijmakenvanwasmiddelennietaanbevelenswaardig. Naast
de extrakosteninverbandmetomschakelenvandeproducentenop
andereproduktiesystemen, zaltochdefosfateringop zuiveringsinstallatiesmoetenplaatsvinden.Fosfaatvrijwassenhelptechter
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wel omdestroomvanfosfaathoudend zuiveringsslibte beperken.
Fosfaatvrij wassen heeftalspluspuntdatheteen brongerichte
maatregel is,welkenatuurlijkbeterinovereenstemmingismetde
ecologische doelstellingvanemissiepreventiedan de effectgerichte "defosfatering inde3 ezuiveringstrap".
Naast defosfatering opzuiveringsinstallaties dientalstweede
verontreinigingsbrondelandbouwtewordenaangepakt.Dezedraagt
in totaalvoorzo'n2,25minkgP/jbijaande16minkg P die
hetNederlandseoppervlaktewater bedreigt.Afhankelijkvandegewenste "vermedenP-belasting" zijneenaantalmaatregelen mogelijk welkeinkostenvariërenvan200mintot2,5mrdguldenper
jaar. Variaties zijnmogelijkindemestdoseringsnorm, in een
uitrijverbod vanmestindewintereninhetverlagenvanhet Pgehalteinveevoeders.
VoorNederland zullendekostenvoorhet "schoonhoudenvan het
milieu" wat betreft fosfor jaarlijksrondde 3,0 mrd gulden
beslaan. Neemtmengenoegenmeteenzekerematevanverontreinigingdoordelandbouw,danblijvendekostenbeperkttotzo'n0,5
mrd guldenper jaar. Aangezienzo'n402vandebelastinguithet
buitenland komtlijktaanpakvandezebronookeenvereiste. Dit
zal echtermoeilijk totstandkomenaangeziendeDuitseP-belasting geen bedreigingvormtvoor het Duitse oppervlaktewater.
Verder dient tewordenvermelddatinhetkadervan de verzuringsproblematiekdelandbouwtochookaangepaktmoetworden. De
kosten van dezemaatregelbeslaanduseigenlijk meerdere probleemgebieden, waardoor de2mrdguldenper jaar, dievoor de
landbouw moet wordenuitgetrokken, slechts gedeeltelijk voor
rekeningvanbestrijdingvandeP-belasting hoefttekomen.
Ondanksdatveelkwantitatieveinformatieontbreekt, lijktons
deze methodologische aanpakvanhetP-belastingsprobleem juist.
Een meerintegralebenaderingmetandereprobleemgebiedeninhet
Nederlandsemilieu (ammoniakemissieennitraatuitspoeling) lijkt
zinvol. Toch dient deoverheidbijinvoeringvan 'het groene
alternatief' rekening tehoudenmeteentotale lastenpost van
ongeveer 3,0mrdgldper jaar (exclusiefbestrijdingvan grensoverschrijdendeverontreiniging).
Naar mijnpersoonlijkemeningverdientdeaanpakvaneutrofiëring in Nederland eengroteremate van aandacht. Mede omdat
aanpak vanhetdirecteNederlandseaandeelindeze problematiek
met beperkte financiële middelen (0,75procentvan het Bruto
NationaalProdukt)binnenhandbereikligt.Brongerichtemaatregelen (zoalshetvoorschrijvenvanfosfaatvrijewasmiddelen) verdienen -ondanksongunstigefinanciële gevolgen -aanbeveling,
omdat zijdestroomvanzuiveringsslibbeperken. Slechtsindien
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I
volledigerecyclingvanfosfaatuithetafvalwatermogelijkwordt
kanfosfaatvrijwassenachterwegeblijven.
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