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Milieubalans2005:
nitraatdoelstelling
grondwaterhaalbaar
AlsNederlandvoldoetaandeEuropeseemissie-eisenzaldeuitstootvanschadelijkestoffen aanzienlijkverminderen.MaardatzalnietvoldoendezijnomdemilieukwaliteitseisenvandeEuropeseUnie
tehalen.DatkomtdoordespecifiekeNederlandsesituatie:dichtbevolkten-bebouwdenveeluitstoot
uithetbuitenland.OmtochdekwaliteitseisentehalenmoetNederlandzelfaanvullendbeleid
opstellen.DatblijktuitdeMilieubalans2005,diehetMilieu-enNatuurplanbureauvanhetRIVM
op10meipresenteerde.Erisookgoednieuws:waarschijnlijk zalNederland in2005;kunnenvoldoen
aandemtraatdoelstellin^voorgrondwater.
Aljarenlangisdeemissievan ammoniak
inNederland eenprobleem.Hoeweldezede
afgelopenjaren aanzienlijk afnam, blijktdat
veelnatuurgebieden nogsteedslijden onder
eentehogestikstofdepositie.Slechts 15tot
25procent vanhetnatuurareaal isvoldoende
beschermd.Vooralbeken,drogeennatte
heideenvoedselarme heideengraslanden
zijn nunietbeschermd tegeneentehoge
depositie.
Gebiedsgericht beleid (ammoniakzoneringenverplaatsingvan veehouderijen)
draagtmomenteelnauwelijks bijaandeverbeteringvandemilieukwaliteit,omdatde
achtergrondconcentratie tehoog blijft.
Daarnaastzijn natuurgebieden teversnipperdomeffectief gebiedsgericht beleidte
kunnengebruiken.Ookdeverdroging
vormtnogeenprobleem.Dezeisdeafgelopenjaren nauwelijks afgenomen, waardoor
degesteldedoelenhoogstwaarschijnlijk niet
gehaaldzullen worden.
Degebruiksnormen voor2009leidentot
eenstikstofoverschot datvoldoendelijktom
denitraatdoelstelling van'50mg/literte
halen.Vanwegenaijleffecten zalhetbereikenvandienorm pasna2009aanBrussel
gerapporteerd kunnen worden.Opdit
moment meetNederland de stikstofconcentratieindebovenstemeter vanhetgrondwater.Demonitoringsrichtlijn staateendieperetoetsing,totopvijfmeterdiepte,toe.In
datgevalvoldoetNederland in2009vrijwel
zekeraandeNitraatrichtlijn.Welkunnen de
nogtebepalendoelenvande Kaderrichtlijn
Waterverderebeperkingenopleggenaanhet
stikstofgebruik.
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Mededankzij hetMINAS-systeemzijn
defosfaat- enstikstofoverschotten invergelijkingmet hetbuitenland tussen 1998en
2002sterkgedaald.Aandiedalingkwamin
2003 eeneind,deverwachtingisdatdeoverschotten ookindeperiode2004-2006niet
verderzullendalen.Nadeintroductievan
hetgebruiksnormenstelsel volgendjaar
moetdelandbouwtot2009eengrote
inspanning verrichtenomaandenitraatdoelstellingtevoldoen.Vooralinhetzandgebiedkanhetproblematischzijn omaande
grondwaterdoelstelling tevoldoen:in2002
bedroegdegemiddelde nitraatconcentratie
ingrondwater inzandgrond90mg/liter, terwijldeNitraatrichtlijn eenmaximum stelt
van50mg/liter.
Voorfosfaatbelasting brengthet
gebruiksnormenstelsel een aanscherping

Trendsindemilieudruken-kwaliteit,hethalenvandedoelen(in2010)endemilieukosten
(inmiljoeneneuro'sperjaar,prijspeil2004).
Milieuprobleem

Klimaat: binnenlands
Klimaat:'Kyoto-instrumenten'
Energie-efficiëntie
Duurzame energie
Duurzame elektriciteit
EmissiesN02,S02
EmissiesVOS, NH3
Emissiesfijn stof
Depositie N /zuur opnatuur
Luchtkwaliteit ozon
Luchtkwaliteit fijn stof, N02
Nutriëntenverlies landbouw
Nitraatin grondwater
Gebruik dierlijke mest
Fosfaatverzadiging inbodem
Bestrijdingsmiddelen
Oppervlaktewaterkwaliteit
Biologische landbouw
Verdroging
Geluid
Externeveiligheid3'
Bodemsanering
Afvalbeheer
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1) InclusiefkostenRijk.voorgedetailleerdoverzichtwordtverwezennaarbijlage4.
2) EU=Europeseverplichting.
3) Beoordelingopbasisvangroepsrisicoencasuïstiek.
Criteriabijdekleuren(zieookbijlage3):
kolom2: groen:afname milieudruk,verbeteringmilieukwaliteit
geel:minofmeer gelijkblijvend
rood:toenamevanmilieudruk,verslechteringmilieukwaliteit
kolom3: groen:doelenwaarschijnlijkmetvastgesteldbeleidgehaald
geel: kansophalenvandoeleniscirca50% ofnogniettebepalen
rood:doelenwaarschijnlijk nietgehaaldmetvastgesteldbeleid
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Nieuwehoogleraar
waterbeheer
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'Nederland isnooitaf, zoluiddehetthemavan
deintreeredevandekersversehoogleraarWaterbeheeraandeTUDelft,NickvandeGiesen. Op
11 meinamhijztjn,gehoormeeopeentochtdoor
duizendjaar waterbeheer,waarnahijpleitte
vooreenbalanstussentechniekenbestuur.Ook
ziethijhet^ebruikvancomputermodellen ah
eentechniekdievoorwaterbeheerevenbelangrijkisahindertijddestoommachine.
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et zichmee. Dezeaanscherpingleidt tot
eenafname vandehuidige mestproductie
Van20
procent in2015alsde mestverwerking
en
-exportniet toenemen.
Samenvattend steltdeMilieubalans,aan
" ^ d vandetrend tussen 1985en2004,
p £ hetlangzaam betergaatmethetNederandsemilieu.Tochzietheternietnaar uit
at
°*Europesemilieu-eisen in 2010 gehaald
zullenworden.Daarvoorishet tempovande
emissiereductietelaag.Daardoor zijn aand i e n d e maatregelen nodig.Datkanechter
Wel
betekenendatNederlandse bedrijven
geconfronteerd wordenmetEuropeseconHentendieaanminderstrengemilieueisenmoetenvoldoen,waarschuwt het
Wv
M. DehuidigeNederlandse aanvullende
Maatregelenbestaanveelaluit ruimtelijke
"Plossmgen.Daarbij wordtdevervuilings. ° n gescheidenvannatuur ofmensen.Dit
s
nietaltijdeffectief, vooralnietbij hoge
c tergrondconcentratiesofversnipperd
Inatuurjgebied.Detotaleuitstootvanvervuilingblijft hetzelfde.Andersoortige maatre
gelenz i j n dusnoodzakelijk, aldusde
auteursvandeMilieubalans, f
e

industrieterrein
^enkum wordt
^derdaad natuur
Hetbedrijventerrein in het Renkums
eekdalwordtafgebroken enweerteruggegevenaandenatuur.GedeputeerdeStaJ * vanGelderlandhebben het hennrichn
gsplanop10meivastgesteld.Toteind
2 0 0 8s t e l l e
n verschillendeministeries,de
Pr«vincie,gemeenteRenkum,het
Dear fsle
" ven, WaterschapVeluweende
r
b - embeheerders36miljoen euro
esc
mkbaar omhetbeekdalteveranderen

Zorond 1200 werdenin Westfriesland
verschillendedijken aangelegdomdroge
voetentehouden.Rond1250warendeze dijkenaanelkaargegroeid toteen 126kilometerlangeringdijk.Deoorspronkelijke dijken
werdenonderhouden doorlokaleboeren,
waarbij iedereboerverantwoordelijkwas
voorhetstukdijkdataanzijn landgrenste
(hobrede).Nahetaaneengroeien vande dijkenwashetlogischdatookmensen diegéén
landhaddendataandijken grenste,meehielpenmethetonderhoud (verstoeling).
Ditverliepnietaltijd soepeitjes enin1319
legdehetcentralegezagdezeverstoeling
vast.VolgensVandeGiesenisdetechnische
oplossingvooreenprobleem (bodemdaling)
snelgevonden,maardezeoplossingkan
alleendooreenpassendeinstitutionele veranderingduurzaam instand worden gehouden.Ookmetdroogmakerijen inde16e
eeuwkwamditverschijnsel terug.Ineerste
instantiewerdlanddrooggehoudendoor
windmolens,waarbijdekostenvoordelandeigenarenwaren.Maar in 1533werd nieuw
landdrooggemaakt:deAchtermeer bijAlkmaar.Ditwerdjuridischgeregelddooreen
keizerlijke oorkonde.Toeneenmaalmetde

ineenecologischeverbindingszone tussen
deVeluweendeuiterwaardenvandeRijn.
In 1998opperdedestatenfractie van
Groen Linksalhetideeomhetgebied
terugtegevenaandenatuur (zieH 2 0
nummer 1/2003,Pag-33J-Vervolgenswerd
inopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw,Natuur enVisserijendeprovincie
Gelderland onderzoekverrichtdoorAltetra.Uitdatonderzoekbleekdateenvolledignatuurlijk herstelvanhetbeekdal het
hoogstscoorde.Datzou45miljoen euro
kosten.
Deverschillendepartijen hebben nu

komstvandeVOC hetkapitalismewerd uitgevonden,waarbij groterisico'sgespreid
werdenoveraandeelhouders,kondengroteremerenworden drooggemalen.
Zolaatdegeschiedenis voi^.risVande
Giesentelkens weerziendattechnieken
maatschappij elkaarvoorttrekken.Enhoewelhetnu lijkt alsofNederland watertechnischgezienklaaris,isdatniethetgeval.
Doorexternefactoren alsbodemdaling,klimaatverandering enzeespiegelstijging, efi
wettenzoalsdeKaderrichtlijnWater,iser
meerdangenoegtedoen.Maar voorveel
bestuurders heeft dat nietsmet techniek te
maken,meentVandeGiesen.Toch kunnen
ooknu debestuurders nietzonder nieuwe
technieken Eenuiterst belangrijke techniek
volgensVandeGiesenishetgebruikvan
computermodellen. Ingenieurs moetende
bestuurders terzijde staan,waarbij modellen
eenhelebelangrijke rolkunnen spelen.Niet
alleenishetveelefficiënter ommet computerszaken uit terekenen,hetisookonmogelijkommetbijvoorbeeld deRijn teexperimenteren.
Eenanderetoepassingishetgebruikvan
modellenomkosten-batenanalyses te
maken endedaarbij behorende normen
vooroverstromingskansen teontwikkelen.
Aandehand daarvankunnen bestuurders
betereafwegingen makenen beslissingen
nemen.Tochhebbendeingenieurs nogwel
eensdeschijn tegen,aldusdehoogleraar
Waterbeheer. Rekenenwordtalsietsslechts
gezien,wanthoekanmen menselijk welzijn
ofdeesthetischewaarde uitdrukken in cijfers?Klagenheeft geennut:de ingenieurs
moetenbestuurders enbeleidsmakersop
eenpositievemanier benaderen om samen
bestuurlijke éntechnischevernieuwingen in
het waterbeheer vormtegeven,zobesluit
VandeGiesen. «[

dus36miljoen euroterbeschikking.Van
ditgeldmoetendebestaande bedrijven
verplaatst wordenendegrond waarop
dezestaanaangekocht,degrond moet
waarnodiggesaneerdwordenen het
gebiedmoetopnieuwworden ingericht.
Afhankelijk hiervankandeRijnookmeer
ruimte krijgen bijhogewaterstanden.Als
herinneringaanherindustrieterrein blijft
eenbeperktaantalgebouwenstaan.Op
ditmomentwordtdesloopvanhet Vredesteincomplex,waai de gelijknamige
rubberfabrikant wasgevestigd,vooibereid.Herplanisterkennisnemingnaarde
CommissieLandelijk Gebiedgestuurd. «T
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