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Inleiding
•

Waar komt dit idee vandaan
– WS Rivierenland: knelpunt inlaten 2003, beregeningsverbod
– Waterleidingbedrijven

Inleiding: DPZW 1e fase
•

Eerste inventarisatie: RWS, 2013
o

Mogelijke knelpunten bij W+ groot, onderzoek naar mogelijke aanvoer gerechtvaardigd,
gedetailleerde analyse is nodig.

•

Regionale droogtestudie rivierenland uit 2015

•

Analyse maatregelen Deltares-Stratelligence
o Uiteindelijk geen uitspraak effectiviteit

Inleiding: de opdracht
•

Opdracht in DP 2015

In voorkeurstrategie:
In het rivierengebied zal onderzoek plaatsvinden naar aanvoer van water van de Waal naar
de Maas, gericht op nut en noodzaak, verschillende varianten (zoals Maas-Waalkanaal en
Heerewaarden), neveneffecten en kosteneffectiviteit.
In Deltaplan:
Voor de maatregelen in het hoofdwatersysteem geldt dat er op korte termijn verder
onderzoek gedaan wordt naar het rendement …. De neveneffecten op de scheepvaart in de
Waal, en mogelijk verdere zoutindringing, moeten nader worden onderzocht.

Inleiding: aanpak
Fasering
1.
Probleemanalyse waterkwantiteit stuwpanden grave en lith
2.
Verkenning juridische aspecten
3.
Kosten + ‘positieve’ baten
4.
Bredere afweging maken + alternatieven
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Inleiding: Initiatief Overstroom
•

Overstroom:
• Natuurontwikkeling en waterkrachtcentrale
• Tussen 1000 en 4000 m3/s Rijn afvoer: max 30 tot 60 m3/s onttrekking.

•

Eerste inschatting beheerder RWS ON
• aanzanding zal in het zomerbed tot onoverkomelijke bezwaren gaan leiden
• in dit gebied zit de beschikbare waterdiepte voor de scheepvaart al op een kritiek
niveau.

•

Aanvraag is niet doorgezet door initiatiefnemer.

Aanpak: fase 1 kwantiteit
•

waterbalansen Grave en Lith: HKV (op basis eerder onderzoek Witteveen en Bos)

Resultaten: tekorten stuwpanden
Lekverlies
• Lekverlies stuw Grave is grootste verliespost van pand Grave
• Vooral afhankelijk van hoeveelheid vuil tussen schotten, niet van waterstanden/afvoer
• In 2011 is lek wat verminderd
• Minimaal 15 m3/s, maximaal 40 m3/s

Vervanging stuw Grave
• Gepland 2028: einde levensduur
• Momenteel verkenning naar andere opties inrichting watersysteem (‘out of the box’)
• Tot 2028 nog groot onderhoud: beperken lekverlies is hier geen specifiek aandachtspunt
-> nihil lekverlies vanaf 2028 is aanname bij verdere uitwerking

Resultaten: tekorten stuwpanden

Resultaten: frequentie tekorten
stuwpanden
Herhalingstijd tekorten peilhandhaving (jaren)

•
•
•

lek 40 m3/s
lek 15 m3/s
optimaal

H, G2050
3
50
geen

W+2050
1.5
10
100

Aanpak: baten versus kosten
•

Baten
– In stuwpanden: als peilen zakken ontstaan problemen voor
• inlaten naar waterschappen: beregeningsstop (schade boer) c.q. waterschap gaat
zelf pompen inzetten (kosten waterschap)
• scheepvaart:
vaardieptebeperking
– In Maas benedenstrooms Lith: peil geen probleem, waterkwaliteit wel:
drinkwateronttrekkingen

•

Gestart met drinkwater: nut en noodzaak vanuit drinkwaterperspectief
–
–

Evides: onttrekking 6.2 m3/s
Dunea: onttrekking 4.5 m3/s

2 tot 3 mnd buffer
buffer 10 dagen (bekken) of 28 dagen (duinen)

Resultaten: knelpunten drinkwater
•

Evides: geen Waalwater i.v.m. hoger natriumgehalte.
Restdebiet nodig.
Innamebeperking bij Maasafvoer (Megen) <33 m3/s

•

Evides en Dunea: slechtere waterkwaliteit bij laagwater, weinig verdunning.

Beschouwing maatregel vanuit
drinkwaterperspectief
KWR onderzoek:
• Basis: Deltamodel afvoerberekeningen, G en W+ klimaatscenario’s
• Vaststelling Q-c relaties voor stoffen op basis van metingen 2010-2014
• 8 stoffen goed modelleerbaar: diuron, glyfosaat, AMPA, carbamazepine, metoprolol,
sulfamethoxazool, amidotrizoinezuur, EDTA
• Deze zijn gebruikt voor toekomstvoorspelling, staat model voor veel andere stoffen
• Berekening van aantal dagen met overschrijding van normen of signaleringswaarden
• Voor situaties zonder en met wateraanvoer
• Voorbeeld Q-c kromme carbamazepine:

Voorbeeld metoprolol zonder
wateraanvoer

Voorbeeld metoprolol
•
•
•

Metropolol heeft in de Drinkwaterregeling een signaleringswaarde van 1,0 µg/l. Deze wordt
alleen overschreden in het W+ scenario in combi met het jaar 1976
In het Protocol Monitoring Drinkwaterbronnen (BKMW) is die signaleringswaarde 0,1 µg/l.
Dan zijn er forse overschrijdingen in meerdere scenario’s gedurende lange perioden.
Dit beeld is ook bij andere niet genromeerde stoffen te zien.

Voorbeeld glyfosaat met
wateraanvoer

Resultaten KWR onderzoek
•
•
•
•
•

Voor 7 van de 8 stoffen leidt wateraanvoer uit de Waal tot kwaliteitsverbetering in de Maas.
Voor 4 stoffen kun je door wateraanvoer overschrijding van normen of signaleringswaarden
voorkomen: glyfosaat, AMPA, sulfamethoxazool, metoprolol
De benodigde hoeveelheid wateraanvoer en de aanvoerperiode verschillen per stof enorm.
Bijvoorbeeld: in het W+ scenario voor een extreem droog jaar (1976) is de bandbreedte 35 285 m3/s resp 142 dagen. In een droog jaar (1989) is dat 3-263 m3/s resp 7-365 dagen.
Voor 3 stoffen zijn overschrijdingen niet te voorkomen maar leidt wateraanvoer wel tot
lagere gehaltes in het Maaswater: carbamazepine, amidotrizoinezuur, EDTA.

Drinkwater: conclusie en aanbeveling
Conclusie:
• Wateraanvoer vanuit de Waal zal in perioden met lage afvoeren tot een verbetering van de
waterkwaliteit in de Maas leiden en kan tevens leiden tot het vermijden van overschrijdingen
van normen of signaleringswaarden en dus van inname-stops.
• Wateraanvoer is dus een effectieve maatregel, die onderdeel kan zijn van een breder palet
aan maatregelen, o.a. emissievermindering, dat in totaal tot doorslaggevende verbetering
van de maaswaterkwaliteit kan leiden.
Aanbeveling
• De structurele optie ‘aanvoer van Waalwater naar de Maas’ als een mogelijk effectieve
maatregel beleidsmatig/strategisch open houden voor de toekomst.

Resultaten
Frequenties knelpunten
Frequentie problemen
H, G2050
W+2050

probleem

probleem voor

peilhandhaving Grave en Lith

waterschap, scheepvaart MWK + Maas -

maas moet verdund

drinkwater

T5?

max gewenst

mogelijke route

T100

10 m3/s

alleen MWK

T2?

20 tot 400 m3/s

alle 3

Kosten maatregelen
Snelle vergelijking kosten pompen voor oplossen knelpunt peilhandhaving W+2050, uitgaande
van vervanging stuw Grave:
Indien 3 maanden continu 15 m3/s:
- Permanente pompen:
circa 0.80 M€ per jaar
- Noodpompen:
circa 0.02 – 0.2 M€ per jaar (inzet 1 tot 10 keer per 100 jaar)

Redeneerlijn en conclusie
•
•
•
•
•

Vervanging stuw Grave is gepland rond 2028: uitgangspunt voor dit project
In deze situatie kunnen peilen bijna altijd worden gehandhaafd
In situatie met tekorten (extreem droog) is het zeer aannemelijk dat ook op de Waal
beperkingen gelden: een landelijke afweging moet dus plaatsvinden op dat moment.
(verdringingsreeks)
Een globale vergelijking van noodpompen met vaste pomp laat zien dat noodpompen veel
goedkoper uitvallen vanwege de lage frequentie van inzet.
Waterkwaliteit in droge perioden zal verbeteren maar is vooral effectief bij W+ en kan dan
bijdragen aan voorkomen inlaat-stops. Maar meer is nodig, doorgaan dus met aanpak bij de
bron en zuiveren.

Conclusie
• Wateraanvoer van Waalwater naar de Maas kan in droge tijden een effectieve bijdrage kan
leveren aan de kwaliteitsverbetering van maaswater t.b.v. de drinkwatervoorziening en
verlichting van de schade voor de landbouw.
• Vanuit kwantiteit en kwaliteit is op dit moment niet voldoende grond om de maatregel
structureel te maken.

Vervolg
Korte termijn
§ Uitwerken kennisbasis voor inzet bij calamiteiten (gereed februari 2017)
• Optie mobiele pompen bij Weurt
o Mogelijkheden plaatsing pompen
o Max debiet i.v.m. nautische, morfologische en constructieve beperkingen
o Kosten
o Beschikbaarheid pompen
• Optie aanvoer via St Andries
o Bezwaren tegen spuien onder vrij verval (nautisch, constructief,
veiligheidsprincipes)
o Aanvullend pompen mogelijk en zo ja, hoe.
Advies langere termijn
• De structurele optie ‘aanvoer van Waal naar Maas bij laagwater’ beleidsmatig/strategisch
open houden
• Op termijn herbezinning over structurele aanpak
• Met nieuwe kennis over ontwikkeling
o Daadwerkelijke vervanging van stuw Grave
o Klimaat
o Waterkwaliteit/emissieaanpak
o Ontwikkelingen drinkwatersector

Reservesheet: verkenning juridische
aspecten
Juridisch
•
Acte Mannheim weegt zwaar.
-

-

•

De afspraak van 2,80m wordt gemaakt ihkv de Akte van Mannheim die bepaalt dat lidstaten continu dienen te werken aan
verbetering van de vaarcondities. Beperkingen dienen te worden voorgelegd aan de CCR en kunnen dus niet zelfstandig worden
doorgevoerd daar deze strijdig zijn met het internationale verdrag. Feitelijk is het zo dat 2,80m dus een randvoorwaarde is en
geen streefwaarde waarvan naar beneden kan worden afgeweken
gesprek aangaan met de Rijnvaartcommissaris of het een haalbare kaart is om dit voor te leggen in de CCR
Inschatting juristen: indien sprake is van overmacht zal deze maatregel internationaal wel standhouden, als alternatieve wegen
kunnen worden bewandeld wordt het lastig dit te verdedigen.

KRW: flinke klus om dit goed te doen.
–
–

Het is dus ten eerste van belang dat je de nodige gegevens verzamelt om te beoordelen of in de Maas sprake is van
achteruitgang van de toestand of van het in gevaar brengen van het bereiken van een goede toestand. Is dat niet het geval, dan
is er geen probleem met de KRW.
Mochten de verwachte effecten van het omleiden van Waalwater ook met inbegrip van compenserende maatregelen nog leiden
tot achteruitgang of het niet bereiken van de goede toestand, dan biedt de KRW de mogelijkheid om een beroep te doen op de
uitzonderingsbepaling van art. 4 lid 7. Dit artikellid bepaalt dat achteruitgang/het niet bereiken van de goede toestand is
toegestaan, als
•
•
•
•

–

het doel van je maatregel van hoger openbaar belang is dan het voorkomen van achteruitgang/bereiken van de goede toestand en/of
als het nut je maatregel voor de gezondheid van de mens, voor de handhaving van de veiligheid van de mens of voor duurzame
ontwikkeling groter is dan het nut van het voorkomen van achteruitgang/het bereiken van de goede toestand, en
het nuttige doel van je maatregel, vanwege technische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten, niet kan worden bereikt met
andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen, en
alle haalbare stappen worden ondernomen om de negatieve effecten op de toestand van het waterlichaam tegen te gaan, en
de onderbouwing voor de eerste drie punten wordt opgenomen en toegelicht in het Bprw en zesjaarlijks getoetst.

Maar bij calamiteitenmaatregel: geen noodzaak om effecten vooraf exact in beeld te brengen.

Reservesheet: wat pleit voor
situationele aanpak
Algemeen
•
Aantal belangrijke nadelen: vaardiepte Waal, mogelijk extra verzilting
•
Verdringingreeks helder over belang drinkwater tov scheepvaart
– Mits leveringszekerheid in gedrang, geen andere opties, maatregel moet soelaas bieden
•
Elke droogteperiode is anders, bekijk op moment zelf waar de knelpunten en mogelijkheden liggen
•
Bandbreedte afvoerscenario’s (klimaat) is groot (en is groter dan in 2006) en dus de onzekerheid
Probleem peilhandhaving
•
Vervanging Grave in 2028 zeer waarschijnlijk en is zeer bepalend voor frequentie tekorten stuwpanden
– Alternatief biedt geen houvast voor keuze voor permanente oplossing
•
Kosten permanente oplossing hoog. Gezien lage frequentie tekorten stuwpanden is noodpompen
goedkoopste oplossing.
Probleem waterkwaliteit
•
Verdunnen Maaswater niet in lijn met principe van Rijk: afwenteling voorkomen (kwantiteit- en kwaliteit)
•
Met alleen verdunnen ben je er niet, meer is nodig (brongerichte aanpak)

Reservesheet: klimaatscenario’s

