Kanttekeningen bijhet Indicatief Meerjaren Programma 1980-1984*

1. Inleiding
Alvorens kanttekeningen te plaatsen bij de
uitgangspunten die in het IMP 1980-1984
gesteld zijn ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer en haar doelstellingen wil
ik graag mijn waardering voor het tot
stand komen van dit rapport uitspreken.
Het eerste IMP ademde de geest van de
bestrijding van de waterverontreiniging
zonder meer, zoals dat in zekere zin ook
met de WVO het geval was. Er was een
groot probleem, achterstanden moesten ingehaald worden en iedereen ging hard aan
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de slag. En de meesten zijn daar trouwens
nog volop mee bezig.
Het tweede IMP brengt de bezinning in
beeld. Tot hoe ver moet de verontreiniging
bestreden worden, welke waterkwaliteit
moet nagestreefd worden en op welke
stoffen moet zich de strijd tegen de waterverontreiniging toespitsen. Het is de grote
verdienste van dit IMP dat het deze vragen
in beeld brengt.
Ik wil een aantal kanttekeningen plaatsen
bij achtereenvolgens:
— de waterkwaliteitsdoelstellingen en het
begrip basiskwaliteit zoals dat in het IMP
gehanteerd is;
— de aquatische ecosystemen en de relatie
die de mens tot deze heeft;
— de benadering van de bestrijding van
de waterverontreiniging door de emissieaanpak en de waterkwaliteitsaanpak.
2. Kwaliteitsdoelstelling
Als uitgangspunt ten behoeve van het IMP
is een onderscheid van 4 niveaus gehanteerd.
1. natuurlijke situatie;
2. beperkte afwijking van de natuurlijke
situatie;
3. aanzienlijke afwijking van de natuurlijke
situatie (basiskwaliteit);
4. onaanvaardbaar.
De basiskwaliteit wordt de minimaal aanvaardbare waterkwaliteit genoemd. Deze
basiskwaliteit is in het IMP uitgewerkt
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ten aanzien van 38 parameters en wanneer
u het IMP hierop naleest, zult u dikwijls
de referentie aan de natuurlijke situatie
tegenkomen.
Hiermee heb ik grote moeite.
Ik ben namelijk van mening dat natuurlijk
water in Nederland niet bestaat. Voor de
goede orde moet aan deze zin nog wellicht
het woord 'vrijwel' toegevoegd worden,
maar voor een deltagebied als ons land is
dit de situatie.
De mens regelde of regelt nog steeds het
ontstaan van water .Denk maar aan poldersloten, verveningen, zandwinplassen, het
TJsselmeer, de randmeren, de kanalen etc.
Zelfs diverse zgn. natuurlijke gebieden zijn
het gevolg van menselijk handelen, zoals
het winnen van veen. Ook de vorm van
water heeft de mens dikwijls bepaald, en
ook daar is men nog steeds mee bezig,
onder andere door de regulatie van op
zich natuurlijke beken en rivieren. De
afvoer van water heeft de mens doorgaans
in de hand. En hetzelfde geldt voor de
aanvoer van water, niet alleen in de
poldergebieden maar ook steeds meer op
de klei- en zandgronden.
Het beheer van water eist onderhoud. Er
moet jaarlijks geschoond worden, er moet
gebaggerd worden, in veel gevallen is het
zo dat het water verdwijnt wanneer geen
onderhoud gepleegd wordt. Sloten slibben
dicht, plassen groeien dicht, verlandingsvegetaties ontstaan etc.
En als laatste, zeker niet onbelangrijkste
punt wil ik de relatie tot bodemwater
noemen. Door het menselijk beheer ontstaat een kwel of een wegzijgingssituatie
die van groot belang is voor de optredende
waterkwaliteit.
Naast het feit dat er niet of nauwelijks
natuurlijk water bestaat in Nederland roept
het IMP ook te veel een tegenstelling op
tussen de mens en de natuur. Ik ben van
mening dat de mens onderdeel is van de
natuur en hoewel het zeker niet zo is dat
alle menselijk handelen goed is, kan ook
niet het andere uiterste gekozen worden
als uitgangspunt, namelijk dat er alleen
van een goede situatie sprake is als er geen
enkele menselijke invloed merkbaar is.
Bovendien geloof ik niet dat menselijke
invloeden alleen maar slecht zijn. Tk zou
dan ook willen aanbevelen om niet langer
te refereren aan het zgn. natuurlijke water
maar als ecologische doelstelling te
noemen: het streven naar biologisch
gezond oppervlaktewater.
Hiermee wil ik geen veroordeling uitspreken over het nieuwe IMP. Ik vind het
een goede aanzet voor het denken over
deze problematiek. Ik constateer echter dat
een referentiekader ontbreekt zowel ten

behoeve van de uitwerking van het IMP
door de regionale kwaliteitsbeheerders alsook ten behoeve van het beheer door het
rijk zelf waar het de rijkswateren betreft.
3. Aquatische ecosystemen
In het water ontstaan levensgemeenschappen. Het milieu bepaalt de levensgemeenschap die ontstaat. Het milieu moet in
deze zin zo ruim mogelijk geïnterpreteerd
worden. Niet alleen de fysisch-chemische
waterkwaliteit is belangrijk, ook de vorm
van het water, de breedte- en diepteverhoudingen, de ondergrond (klei, zand,
veen etc), de stromingssituatie, de ligging
ten opzichte van het zonlicht enz.
Al deze factoren leiden tot een grote
differentiatie in levensgemeenschappen.
Deze differentiatie dient erkend te worden
en het kan wellicht een uitdaging voor de
regionale kwaliteitsbeheerders zijn om hiervan een nadere uitwerking te geven. En
deze uitwerking is beslist ruimer dan de
uitwerking aan de hand van zgn. systeemparameters zoals dat gebeurt in het systeem
van Caspers en Karbe waar vooral naar
de kringloop van de organische stof en de
zuurstofhuishouding gekeken wordt. Op
welk punt het systeem overigens zeer
helder is.
Naast de trofie en de saprobie (het voedingsniveau en de graad van verontreiniging) zijn er ook andere factoren in het
geding. Ik noem de aanwezige voedselketen, de soorten samenstelling, de zeldzaamheid van bepaalde organismen en de
vervangbaarheid van een water. Het is mij
overigens bekend dat er benaderingen zijn
zoals bv. ontwikkeld door de Provinciale
Waterstaat Friesland waar deze factoren
duidelijker op een rij gezet zijn en ook een
plaats gekregen hebben in een systematisch
opgezet kader.
Ik zou dan ook willen pleiten voor nadere
studie in de komende jaren, waarbij de
aquatische ecosystemen systematisch gehanteerd worden. In grote lijnen zou deze
studie de volgende opzet kunnen hebben.
1. Het opstellen van een indeling van
watertypen (bv. systeem Friesland), waarbij
factoren als afwatering, vorm, grondsoort,
zoutgehalte etc. een indelingscriterium zijn.
2. Onderzoek naar de levensgemeenschappen in nader aan te wijzen referentiewateren per watertype. Hierin kan de
relatie tussen de biotische en de a-biotische
factoren vastgesteld worden.
3. Op grond van dit onderzoek kunnen
criteria voor biologisch gezond water in de
diverse watertypen vastgesteld worden.
Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijke
studie tot vérgaande onderverdeling zal
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leiden, zoals echter in zo veel studiegebieden. Of wij nu praten over de plantensociologie, de menselijke sociologie of wat
voor benadering van ecosystemen dan ook,
eenvoud kan alleen bereikt worden op
hoog abstractie-niveau. Nadere uitwerking
en beschrijving zal rekening dienen te
houden met de grote mate van differentiatie die in de werkelijkheid en vooral in
de natuurlijke werkelijkheid voorkomt.
Als voorbeeld van een eerste aanzet voor
indeling van watertypen op grond van
vorm en afwatering mag de volgende tabel
gelden die overgenomen is uit een rapport
van de Provinciale Waterstaat Friesland.
Indeling in watertypen op grond van vorm
en afwatering
Vrij
Afwatering^ afstroVorm
mend
lijnvormig,
natuurlijk
lijnvormig,
kunstmatig
rond-ovaal
anders
(onregelmatig)

AfgeBoezem- Polder- sloten
water
water
water

beek
vaart
gekanal.
beek
kanaal
meer
plas
plas

vaart
sloot
sloot
meer
plas
petgat

wijk
veen
veenput
petgat

Dit voorstel tot nadere studie betekent niet
dat het thans gegeven begrip basiskwaliteit
onhanteerbaar of onbruikbaar zou zijn.
Wanneer ik mag veronderstellen dat het
de bedoeling is van de opstellers van het
IMP om de regionale kwaliteitsbeheerders
de nodige ruimte te laten bij de uitwerking
van dit begrip in de op te stellen kwaliteitsplannen en deze bedoeling ook door de
toezichthoudende bestuursorganen gehonoreerd wordt, dan is de gegeven omschrijving zeker bruikbaar voor de komende
jaren.
Wel zou ik willen voorstellen om de norm
voor het doorzicht nader te nuanceren.
De chloridehuishouding en de sulfaathuishouding zullen in de praktijk zeer gedifferentieerd kunnen zijn.
Ik juich het toe dat naast de wat eenzijdige
aandacht die er de laatste jaren voor de
fosfaathuishouding geweest is thans ook
ruime aandacht voor de stikstofhuishouding
gevraagd wordt.

Ook andere lozingen, om te beginnen de
lozingen van gewoon huishoudelijk afvalwater, zullen in een aantal gevallen primair
door de emissie-benadering aangepakt
moeten worden. Het lijkt mij namelijk onmogelijk om de zuivering van de lozing
van het afvalwater van een kleinere kern
bij lozing op een grote rivier te motiveren
vanuit de waterkwaliteitsaanpak.
Hier is veel eerder sprake van een algemene milieuhygiënische benadering dat
afvalstoffen behandeld moeten worden
voordat zij op verantwoorde wijze teruggevoerd kunnen worden in het milieu.
Voor dit soort lozingen zou bijvoorbeeld
gedacht kunnen worden aan 90 % biologische zuivering. Bij verdere eisen, te
stellen aan effluenten kan de kwaliteitsaanpak zeer goed gehanteerd worden.
Terecht onderkent het IMP de relatie
tussen bodem en water. Er zal nog veel
onderzoek nodig zijn om deze relatie ten
volle te onderkennen.
In de discussie over de beide vorengenoemde methoden van aanpak komt deze
relatie ook om de hoek kijken en ik wil
graag het belang hiervan benadrukken.
Tenslotte wil ik een pleidooi houden voor
het ontwikkelen van een visie op de meest
gewenste wijze van terugvoeren van afvalstoffen naar het milieu.
Wanneer wij niet oppassen dreigt er een
situatie te ontstaan dat er geen afweging
heeft plaatsgevonden tussen de diverse
milieucomponenten bodem, water en lucht.
Als voorbeeld wil ik noemen de lozing van
restanten van zware metalen. Wat is beter,
dat deze via het slib van een zuiveringsinstallatie of de as van een vuilverbranding
relatief geconcentreerd aan de bodem
worden toegevoegd, of dat deze via het
water uiteindelijk zeer diffuus in het milieu
worden teruggebracht, waarin zij van nature
ook vaak zeer diffuus en dus in zeer lage
concentraties aanwezig zijn. Bovendien zal
voor de afvoer van afvalstoffen de meest
verantwoorde wijze opengehouden dienen
te worden. Wanneer alle wegen afgesloten
worden ontstaat er een ongecontroleerde
en dus onverantwoorde aktie van diegene
die met het probleem zit. Ik vind het een
taak voor het totale milieubeheer om,
eventueel tijdelijke, keuzen te doen.

5. Besluit
4. Emissie-problematiek
Een gevaar van de indeling in een emissiebenadering en een waterkwaliteitsbenadering is dat deze als tegenstellingen gaan
leven, hoewel dit niet de bedoeling van de
opstellers van het IMP zal zijn.
Een beperking van de emissie-benadering
tot lozingen van zwarte-lijststoffen lijkt mij
ongewenst.

Tot slot zou ik willen pleiten voor twee
zaken.
1. De tegenstelling tussen biologisch wateronderzoek en fysisch-chemisch wateronderzoek moet niet verder aangescherpt worden.
Deze onderzoekmethoden zijn niet tegengesteld maar zijn complementair en hebben
ieder een eigen waarde. Wellicht kan een
taakafbakening gevonden worden door het

biologisch onderzoek vooral te gebruiken
voor de beleidssturing op middellange en
lange termijn en kan het fysisch-chemisch
onderzoek gebruikt worden voor de regelmatige meting van de waterkwaliteit en het
nemen van de beheersmaatregelen op
korte termijn.
2. Het waterkwaliteitsbeheer beperkt zich
te veel nog tot het beheer van lozingen.
Vanuit de bestrijding van de waterverontreiniging is dit een verklaarbare situatie.
Thans dient echter onderkend te worden
dat de actuele waterkwaliteit niet alleen
door lozingen bepaald wordt maar ook
door andere beheersmaatregelen, zoals:
— het watertransport (aan- en afvoer van
water, stroomsnelheid e.d.)
— het onderhoud (schonen, baggeren).
In de voor ons liggende fase van het
waterkwaliteitsbeheer zal zich de samenhang van al deze aspecten nog meer
manifesteren dan in het verleden al het
geval was en zal het duidelijk zijn dat er
werkelijk sprake dient te zijn van eenheid
van waterbeheer.
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