ACTUALITEIT

LANDELIJKE NORMEN NIET ALTIJD HAALBAAR DOOR
SPECIFIEKE KENMERKEN VAN REGIO

HunzeenAa'swerkt
aangebiedsgerichte
normenvoor
waterkwaliteit
HetwaterschapHunzeenAas werktsamenmetWitteveen+Bosaanhetopstellenvan.gebiedsgerichtewaterkwaliteitsnormen.Zeontwikkeleneenmethodiekengaandietoepassenindedeelstroomgebiedenbinnenhetbeheersgebiedvanhetwaterschap.Debasisvandemethodiekbestaatuiteen
maatschappelijkekosten-batenanalyse.
Gebiedsgerichte waterkwaliteitsnormen
zijn nodig,omdatdevigerende landelijke
MTR-normen nietaltijd haalbaarzijn door
specifieke kenmerken vanhet beheersgebied.Hetbeheersgebied vanHunzeenAa's
leentzichbij uitstek voorhetopstellen van
gebiedsgerichte normen.Eengoed voorbeeld
isdechloridenorm.Doorzoutekwel vanuit
deWaddenzeeisdelandelijke chloridenorm
voorzoetwater in hetnoorden van het
beheersgebied niethaalbaat.Dezoutekwel
iseengebiedskenmerk, waardoor delandelijkechloridenorm voorzoetwater daar niet
bruikbaar is.Eenvergelijkbare redenering
gaatopvoordenutriënteneneen aantal
metalen,dieindebodemvoorkomen (ijzer,
nikkel,aluminium enarseen).Doorde
natuurlijke gegevenheden vanhetgebied
(zand,klei,veen,kwel,infiltratie) ishetook
voordezestoffen interessant omgebiedsgerichte normen teformuleren. Hetismogelijk dateengebiedsgerichte norm soepelerof
juiststrengerwordtdandehuidigelandelijkenorm.
Daarnaast isdeKaderrichtlijn Watereen
anderebelangrijke ontwikkelingdieeen
nieuw lichtwerptophetafleiden van normen.DeKRWeistdat in2015dewatersystemendeecologischgoedetoestand hebbenbereikt.Dewaterbeheerders kunnen in
zekerematedenonnen vaststellen diebijde
goedeecologischetoestand horen.Dewaterbeheerderswordenwelafgerekend ophet
halenvandenormen.Het isdaarom belangrijk datdenormen dievoordeKRWworden
opgesteld,haalbaarzijn. Haalbaar houdr
daarbij indatdenormen hydrologisch haalH2O p 5-2005

bairzijn, demaatregelen die noodzakelijk
zijn omdenormen tehalenbetaalbaar zijn,
ermaatschappelijk enbestuurlijk draagvlak
isvoordemaatregelen éndenormen handhaafbaar zijn.

Contouren van de methodiek
Vorigjaar isgestart metde methodiek-

GasterenscheDiep,eenechteloa^lan^beek-

ontwikkeling.Eenmaatschappelijke kostenbatenanalysevormtdekernervan.Dehoogtevaneenwaterkwaliteitsnorm wordt
bepaaldopbasisvaneenafweging vande
maatschappelijke kostenvanhet maatregelenpakkecdatnodigisomdenormen te
halenendebatenvandeverbeterde waterkwaliteit.Omdemaatschappelijke afweging
concreettemaken,wordenindeanalysevier
maatregelpakketten beschouwd:
eenbasispakket,waarinhet huidige
beleid wordtvoortgezet tot2015;
eenachtergrondscenario,waarin alle
lozingen wordenstopgezet.Ditscenario
geeft eenindtuk vandemaximaal mogelijkewaterkwaliteit, en
tweetussenliggende maatregelöpakketten,diespecifiek perdeelgebied ontworpen worden.
Demaatregelpakketten worden perdeelgebiedspecifiek samengesteld uiteengroslijst vancirca63 mogelijke maatregelen.Van
iedermaatregelpakket worden met behulp
vanwater-enstoffenbalansen enecologische
rekenregelsdewaterkwaliteitseffecten berekend.Vervolgenswordende welzijnseffecten
vanverbeterdewaterkwaliteit betekend door
middel vandefunctiebenadering, zoalsWitteveen+Bosdiereedsheeft toegepastin het

waterkwaliteit diebereikt wordtbij het
maatregelpakket met hetgunstigste saldo
vankostenenbaten.Naastderekenmethodiekwordtookeenhandboek opgeleverd,
waarindemethodiek beschreven staat.

Toepassing
Vanafdezemaand wordtdeconceptmethodiekvoorheteersttoegepastin het
stroomgebied Westerwoldeinhet noordoostenvanGroningen.Hiermeewordtaangesloten ophetprojectWaterdrager.Dit iseen
project waarmee,innauwe samenwerking
metdeomgeving,voorhethelebeheersgebiedvanhetwaterschapeenaanpakvoorde
toekomst wordtopgesteld.Opeen interactievemanier moetper watersysteem
gebiedsgerichteenafwegingskader voorde
langetermijn eneenplanmet maatregelen
voordekortetermijn gemaakt worden. Het
algemeenbestuur vanhetwaterschap stelt
uiteindelijk denormen inmaart 2006vast.
Opbasisvandeervaringen inWesterwoldekandemethodiek nogwordenaangepast.HunzeenAa'spastvervolgensdeaangepastemethodiekeldersopnieuw toe. f
...enhetkanaalVeendam-Musselkanaal,eentypischaan-enajvoerkanaal.DewaterkwaliteitvandezetweewaterlopenverschiltsterkvanwegedeIi,jgin,ginhetbeheersgebiedvanHunzeenka's(bodemtype,hydrologischeingrepen
envoedingmetzoutofzoet,grondwater).

project 'Dekostenenbaten vanflexibelpeilbeheerindeAmstelmeerboezem'(H20nr.11
uit 2003)en'Kostenenbatenvandewater-

huishouding indeDeltametropool'(H20 nr.
11 uit 2004).Deoptimale waterkwaliteitsnorm ineendeelgebiedisgelijk aande

Activiteiten opWereldWaterDag
In1992benoemdedeVerenigdeNaties22maarttotWereldWaterDag.
Tot2015staatdezedaginhettekenvanhetbelangvanschoondrinkwatervooreengezondleven.Opdezedagvindenallerleiactiviteiten
plaatsdieaandachtvragenvoorwaterendedaarmeegerelateerdeproblemen.OokinNederlandvindtopofronddezedaghetnodige
plaats.Onderstaandeenoverzicht.
Eenpaardagenvoorde'echte'WereldWaterDaghoudtAquaforAll
dejaarlijkse wandeltochtvoorbasisschoolleerlingenonderhetmotto
'Wandelen voorwater'.Leerlingenuitgroep7of8lopenzeskilometer
metzesliterwaterinhunrugzak.Dezeafstandenditgewichtis
gelijkaandeafstand diekinderenindeDerdeWereldgemiddeld
moetenafleggenomaanwatertekomen.Vorigjaarliepenruimduizendkinderendezetochtenlietenzichtoensponsorendoorfamilie,
vriendenenbedrijven.InveelprovinciesverdubbeldenhetwaterbedrijfofdeCommissarisvandeKoninginhetbedrag,waardoorde
actieintotaal30.000euroopbracht.DitgeldbesteedtAquaforAllin
landenwaardedrinkwatervoorziening snelverbeterdmoetenworden.
Voormeerinformatie:info@aqua/ora!l.nl.
Op22maartverzorgendehogescholenZedand,InHolland,Van
Hall/LarensteinenLeeuwardeneencongresover watermanagement.

Voormeerinformatie kuntucontactopnemenmet
RobNieuwkamervanWitteveenenBos
(0570J051jz 58ofHermanWarnungenvan
WaterschapHunzeenAas(0598)6936op.
Foto's:Herman Wanningen

Opdezebijeenkomst zullendeopleidingsinstituten plannen bekendmakenomhunkenniscentrasamentelatenwerken.DoordeeenwordingvanEuropawordenwatermanagersgeconfronteerd metnieuwe
uitdagingen.Ditwerktookdooropdeopleidingsinstituten.Deopleidingenmoetengemoderniseerd wordenomdetoekomstigeNederlandsewatermanagerseennieuwkadermeetegeven.Tijdens het
congres,datinAmersfoort plaatsvindt,zaldevisievandesamenwerkendekenniscentraopwatermanagement toegelichtworden.
Voormeerinformatie:NoordelijkeHogeschoolLeeuwarden
(058J1961164.
Op24maarthoudendeNederlandseVrouwenRaad(NVR)enhet
NederlandsWatermuseuminArnhemdebijeenkomst'Vrouwenin
watermanagement'.Aanbodkomenvragenals:Waaromishetzo
belangrijkdatvrouwenbetrokkenzijnbijwatermanagementenhoe
kunnenvrouweneenbijdrageleverenaanbijvoorbeelddeuitvoering
vandeKaderrichtlijnWater?VerderzalhetPlatformVrouweninde
Waterwereld,dathetafgelopenjaardeserie'VrouwenindeWaterwereld'inH20verzorgde,deresultatenvanhetonderzoekindeNederlandsewatersectorpresenteren.
Integenstellingtotwatdetitelvandezebijeenkomst doetvermoeden,zijnookmannenvanhartewelkom.
Voormeerinformatie:LiesVisscher(0315)341052.
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