PLATFORM

dat een drastische afname van de nutriënten
noodzakelijk isom een teruggang naar heldere
watersystemen tebewerkstelligen. Uit een
analyse van het functioneren van het ecosysteem vandezuidelijke randmeren is naar
voren gekomen dat met het reduceren van
fosfaat en slib(met fosfaat) belangrijke verbeteringen zijn te bereiken.
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In het Eem- enGooimeer(dezuidelijke randmeren) komen indezomerdrijflagen van algen voor.
Met deinvoering van deKaderrichtlijn Water in2000 isopEuropees niveau vastgesteld dat watersystemen ecologischgezond moeten zijn. Volgensdekaderrichtlijn maggeen achteruitgang van de
waterkwaliteit optreden. Bovendien moeten dewaterbeheerders ecologische doelstellingen definiëren
diein 2015moeten worden bereikt. Het doelvan het project BEZEM (bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren) isde beoogdewaterkwaliteit ten aanzien van deeurrojîéring te/ormuleren. Dit
gebeurt dooreenvergelijking van scenario's dieoplopen qua ambitie endekosten van de maatregelen
diedaarvoor nodig zijn. Het vormt daarmee éénvan debouwstenen voor het stroomgebiedsplan
Rijn-Midden.
Het Eem- en Gooimeer zijn eutrofiëringsgevoelige watersystemen. Het zijn ondiepe
meren diedoor een hoge belasting met voedingsstoffen troebel zijn geworden. Dezevoedingsstoffen zijn voornamelijk afkomstig van
delandbouwgronden én via lozing van effluent van de rioolwaterzuiveringen in het
stroomgebied van deEem.Verder draagt het
Eem- en Gooimeer bij aan deeutrofiëring door
het vrijkomen van voedingstoffen uit de
waterbodem. Deaanwezigheid van bodemWoelendevisen de afwezigheid van waterplan-
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Situatieoverzicht.

ten diedebodem beter vastleggen, versterken
dit effect. Deaanvoer van nutriënten door (uitwerpselen van) vogelsen door opwerveling van
slibdoor scheepvaart isinde randmeren verwaarloosbaar. Zelfs inde vogelrijkere Veluwerandmeren spelen devogelsgeen rol van betekenis in de totale fosfaatbelasting.
Door detoename vande beschikbaarheid
van voedingstoffen in het ondiepe Nederlandse oppervlaktewater zijn veel watersystemen inde 20eeeuw omgeslagen naar
'groene soep'.In dezeventigerjaren zag men in
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Het Gooimeer heeft met een fosfaatconcentratie van circa0,11mg per liter reeds een
heldere toestand bereikt, maar isnog niet
stabiel tenoemen (zieafbeelding 2).Bijeen
lichte stijging van defosfaatbelasting kan het
Gooimeer namelijk weer snel omslaan naar
een troebele toestand. Het Eemmeer zit met
een fosfaatconcentratie van circa0,21mg per
liter in destabiel troebele toestand. Emissiereductie is noodzakelijk om het Eemmeer te
kunnen laten omslaan naar een heldere situatie met een fosfaatconcentratie van ongeveer
0,10mg per liter.Aanvullende interne maatregelen zijn noodzakelijk om het Eemmeer het
middelste omslagtraject telaten volgen (zie
afbeelding 2).Daarbij moet worden gedacht
aan maatregelen alshet zorgen voor voldoende
waterplanten, het wegvangen van de bodemwoelende benthivore witvis en het laten bezinken van hetzwevende slib in een slibvang. Bij
een emissiereductie tot concentraties rondom
0,05mg fosfaat per liter ontstaat in het Eemen Gooimeer een stabiel heldere toestand.

Afweging
Bij het opstellen van waterkwaliteitsnormen isin het verleden geen rekening gehouden met de kosten en baten en de maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen die
nodig zijn om de normen te halen. In de derde
Nota Waterhuishouding isalsdoelgesteld dat
denormen voor het maximaal toelaatbaar
risico(MTR)in 2000gehaald moesten zijn.
Inmiddels weten wij dat voor veel stoffen,

EcologischetoestandvanhetEem-enGootmeer.
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basisscenario,datuitgaatvandesituatiein
2000,waarbijeeninschatting wordt
gemaakt vandeautonome ontwikkelingen
(zoalsbevolkingsgroei),hetlandelijkgeneriekbeleid(zoalsmestbeleid)enhet
lokaal/regionaal beleid,waarvoorzowel
financiëledekkingalsbestuurlijke goedkeuringis.Datbetekentdusdatinhet
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Overzichtvandemaatregelenindescenario's.
Basis

verandering/ maatregel
Autonoom
bevokinosontwikkeliriq
Landbouw
mestbeleid, EU.vanaf 2006
ecologisch onderhoud 620 km oevers
nulbemesting 200 km waterkanten
vermindering mestgift op 900 ha landbouwgronden
vermindering c.q. extensivering »reaallandbouwgrond (hectares)
beperxmo. afspoekng erven (aantal bedniven)
Stedelijk
rioleringbuitengebied
saneringoverstorten (aantal)
rwzi Amersfoort, hydraulische aanpassng
rwzi Hilversum.MSR
4e traps defosfatermg op2rwzi's (Bennekom, Nijkerk)
4e traps defosfatermg op2extra rwzi's (Amersfoort en Soest)
4e traps defosfatermg op alle7rwzi's mhet stroomgebied van det e
Baggeren
nautisch baggeren inEemmeer gecombineerd met natuurontwikkeling

4

Intentie

Effect gericht
alleen RWS

J

J

Scenarios
Bromeffect gericht
RWS.WsV&E
J

Integraal
RWS.wsV&E.derden
J

Referentie

J

•J
V
V
V

V
V
V
-J
7.000

V
V
V
V
7.000

V
V
V
V
7.000

-J
vV
V
9.200
300

-J
V
V
V
53.000
300

•J

V
15

V
IS

V
15

V
30

V
V
V

V
V
V
•J

V
V
V
V

V
V
-J
V
•J

V
V
-J
V
si

V
V
-J
V
-J
V

V
30

V

V

V

V

V

nautisch baggeren van de Eem(door prov.) (15O.0O0m3)

V

-J

V

v1

V

V

neutsch baggeren van de Eemmond (100.000m3)

V

V

V

V

V

V

V

V

onderhoudsbaggerenmhet Eemstroomgebied (200.000m3)
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Inrichtingsmaatregelen Eemmeer
stimulering ontwikkeling waterplanten (1)
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realisatie skbvanqmhet Eemmeer
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Integraalplus

Effectenperscenarioopdewaterkwaliteit.
Effectgericht

Tabel2:

Intentie

•

Daartoezijn descenario'szoontworpen
datdezeoplopendzijn quainspanning.Elk
volgendscenariobestaatuitdemaatregelen
vanhetvoorgaandescenariopluséénofmeerdereextramaatregelen.Elkvolgendscenariois
daardoorkostbaarder danhetvoorgaandescenario,maarzalweleenbetere waterkwaliteit
bewerkstelligen.Ookzijndescenario'soplopendquabetrokkenpartijen. Daarbij isonderscheidgemaaktinmaatregelen vanRijkswaterstaatIJsselmeergebiedalsbeheerdervan
dezuidelijke randmeren,WaterschapVallei&
Eemalswaterbeheerder vanhetstroomgebied
vandeEemenderden(Rijk,provincie,
gemeenten,bedrijven,agrariërs,etc). Hierbij
isdegedachtedathoemeermaatregelendoor
derden uitgevoerdmoetenworden,destecomplexerentijdrovender deuitvoeringisenhoe
meerdraagvlakindemaatschappij voorde

Tabel1:

basisscenarioalleenmaatregelen worden
meegenomen waarvanhetgeld hardis
gereserveerd;
intentiescenario,waarinalleveranderingenenmaatregelen uit hetbasisscenario
zijn opgenomenplushet voorgenomen
beleid.Datbetekentdatmaatregelendie
zijngenoemd inlokaalenregionaalbeleid,
meegenomen wordenalszezijnopgenomen infinanciële meerjarenramingen,
maarwaarovernoggeen individuele
bestuurlijke beslissingisgenomen;
effectgericht scenariometmaatregelendie
Rijkswaterstaat aanvullend ophet intentiescenariokanuitvoeren inhetEemmeer.

Scenario's
Devolgendescenario'szijngeanalyseerd
(zietabel1):

Basis

waaronderdenutriënten,deMTR-normen (bij
langena)nognietbereiktzijn.DeKRWwerpt
opdezegangvanzakeneennieuw licht.
Waterbeheerderskunnen eigenwaterkwaliteitsnormen voorecologieenalgemene stoffen
formuleren, maarzemoetendanwelin2015
gehaald worden.Dekaderrichtlijn biedtde
mogelijkheid vanuitsteltot 2021 ofzelfs2027.
Ditdientdanoverigenswelgoedgemotiveerd
aangevraagd teworden.
AlsgevolgvandeKaderrichtlijn Water
staandevigerende waterkwaliteitsnormen
(MTR)dusterdiscussie.Conform dekaderrichtlijn zijn binnen het BEZEM-project
waterkwaliteitsdoelen gestelddierealistisch
enhaalbaarzijn.Realistischbetekentdatde
maatregelen,dienodigzijnomdegewenste
waterkwaliteit tehalen,nietonmogelijk en
onbetaalbaarzijn.Haalbaarbetekentdat inde
maatschappij voldoendedraagvlakbestaatom
demaatregelenopkortetermijn uittevoeren.
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Concreetgaathetdaarbij omdeaanlegvan
eenslibvang;
integraalscenario,omdatnaarverwachtingdemaatregelen uitdevoorgaandescenario'snietvoldoendezullenzijnomde
gewenstewaterkwaliteit tebereiken.
Daaromzijnaanvullend brongerichte
maatregelen inhetstroomgebied noodzakelijk.Inditscenariozijn debrongerichte
maatregelenopgenomendiedoorWaterschapVallei&Eemgedaan kunnen
worden,bovenophetintentiescenarioen
heteffectgerichte scenario;
integraalplusscenario,voorwanneerde
brongerichtemaatregelen vanhetwaterschapnietvoldoendezijn enookdemaatregelendieanderenkunnen treffen inhet
stroomgebied vanbelangworden.Het
gaatdaarbij ommaatregelendooragrariërs,particulieren,gemeenten enprovincies.Dezemaatregelen liggenvooreen
belangrijkdeelbuitendedirecteinvloedssfeer vandewaterbeheerders;
referentiescenario,datuitgaatvanhet
streefbeeld vandezuidelijke randmeren.
Inditscenariowordt teruggerekend welke
maatregelenallemaalnoodzakelijkzouden
zijn omdezuidelijke randmeren terugte

Tabel3:

brengen ineenstabielhelderetoestand.
Daartoewordenallevoorgaandemaatregelengenomen plushetuit productie
nemenvanlandbouwgronden. Hetareaal
datuit productiemoetwordengenomenis
desluitpostvandeberekening.Datwil
zeggendatberekendwordt hoeveelhectarenlandbouwgrond uitproductie moeten
wordengenomen,omdestabielheldere
toestand tebereiken.Ditscenarioisvergelijkbaar methetMEPvolgensde'Praagse
methode',zoalsdieinhetKRW-proces
wordt gehanteerd.
Beschouwde effecten
Descenario'swordenmetelkaarvergelekenopbasisvaneenaantalcriteria:
deeffecten indevormvaneenbetere
waterkwaliteit, uitgedrukt inonder
anderedefosfaatconcentratie, hetdoorzicht,hetchlorofyl-agehalteendeaanwezigheidvanwaterplanten;
demaatschappelijke batenoftewelde
maatschappelijke effecten vannatuurbeleving,verminderdekansopeenzwemverbod,toenamerecreatievebeleving,woongenot,visvangstenvaarmogelijkheden;
deuitgavenvandebenodigde maatregelen

MaatschappelijkeejfeaenvoorhetEemmeer.
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overdeperiode2006-2015,deinvesteringen
endejaarlijkse uitgavenaanbeheeren
onderhoud;
risico'senonzekerheden.
Resultaten
Intabel2zijndeberekendeeffecten opde
waterkwaliteit weergegeven.Eenduidelijk
omslagpunt iswaarneembaar tussen het
effectgerichte enhetintegralescenario.Pasbij
uitvoeringvanhetreferentiescenario zal
echterookinhetEemmeersprakezijnvaneen
stabielheldermeer.
Tabel3 geeft demaatschappelijke effecten
weervandeverbeterdewaterkwaliteit.Dit
wordtalleengedaanvoorhetEemmeer,omdat
daardewaterkwaliteitsverbetering ende
maatschappelijkeeffecten hetgrootst zijn.
Dezeeffecten hangensterkafvaneengoede
waterkwaliteit.Voorzwem-enstrandrecreatie
enwonenaanhetwaterisdatevident.Ten
aanzienvandefunctie natuur isdebelevingswaardevaneenheldermeerwaarinjevissen
tussendewaterplanten kuntzienzwemmen,
hoogingeschat.OokdewaardealsVogelrichtlijngebied neemt toenaarmatehetwaterhelderderwordt.Zoweldevis-alsplantenetende
vogelshebbenhelderwaternodig.Viseterszijn
zichtjagers enmoetenkunnenzienwaarze
jagenenplanteneters hebbenhelderwater
nodigomdatalleendaarin waterplanten
groeien.Dewaardevoordesportvisserijis
ingeschatopbasisvanervaringen inhetVeluwerandmeer.Eenheldermeerheeft nietzo
zeereenhogerevisproductie,maarweleen
anderevissoortensamenstelling daneen
troebelmeer.Devissoortendievoorkomenin
eenheldermeer,zoalsdesnoek,wordendoor
sportvissers hooggewaardeerd.Tenslotte zijn
devaarmogelijkheden hogeringeschat naarmatemeergebaggerd wordt.
Doordesterkerelatiemetdegoedewaterkwaliteit isookbijmaatschappelijke effecten
eenduidelijkeomslagwaarneembaar russen
heteffectgerichte scenarioenhetintegralescenario.

• Reconstructie

RWZI'senoverstorten

Baggeren • Inrichting Eem-enGooimeer

Bijdekostenisonderscheidgemaaktin
kostenvoorhetuitproductienemenvanlandbouwgronden(aankoopen/ofvergoedingenin
hetkadervandereconstructieplannen), puntbronnen(rwzi'senriooloverstorten),baggeren
eninrichtingsmaatregelen inhetEem-en
Gooimeer.Dekostenvooruitvoeringvanhet
intentiescenario tenopzichtevanhetbasisscenarioliggenrondde200miljoen euro.Bijhet
integraalenhetintegraalplusscenariolopen
dezekostenoptotcirca250miljoen euroen
vooruitvoeringvanhetreferentiescenario is
circa450miljoeneuronoodzakelijk.Afbeelding
3geeft eenoverzichtvandekostenopbouw.Een
zeerbelangrijkdeelvandetotalekostenkomt
H 2 O « 11 2006
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voortuitdemaatregeltothetextensiverenc.q.
hetuitproductienemenvan landbouwareaal
binnende reconstructieplannen.

wordenverwijderd.Beideuiterstescenario's
wordenniethaalbaargeacht.Deviertussenliggendescenario'szijn welrealistisch.

Alswordtgekekennaardeemissiereductie
uitgedrukt inkilogram fosfaat perjaar,danis
deaanpakvandeemissieuithet landbouwareaalnietzo kosteneffectief alsdeaanpakvan
emissiesuit rwzi's.Deemissiereductie vanuit
delandbouwgronden isechterwelnoodzakelijkomdebelasringuithetstroomgebiedvan
deEemvoldoendeteverminderenomeen
goedewaterkwaliteit inhetEemmeer tebereiken.Overigensmoetinogenschouwworden
genomendatdekostenvoordemaatregelen in
hetlandbouwgebied nietalleenresulteren in
eenbeterewaterkwaliteit,maardatdezemaatregelenmetnamebedoeldzijn voorhetrealiserenvanmeernatuur.Eenbeterewaterkwaliteitiseengunstigneveneffect. Omdatde
maatregelenuitdereconstructie noodzakelijk
zijn omdegewenstereductievande fosfaatbelastingop hetEemmeertebereiken,ishetzinvolleromnietdekosteneffectiviteit vanaparte
maatregelen,maarvandescenario'salsgeheel
tebeschouwen.Uittabel4blijkt dathetintegralescenariohetmeestkosteneffectief is.

Conclusie en aanbeveling
Opbasisvandeintegratievandeeffecten
vandescenario'sopdewaterkwaliteit,de
maatschappelijkeeffecten, dekostenenderisico'senonzekerheden,blijktdathetintentiescenarioenheteffectgerichte scenarioelkaar
weinigontlopen.Hetzelfde geldtvoorhetintegralescenarioenhetintegraalplusscenario.
Uitdeanalysekanverderwordengeconcludeerddathetbasisscenario,het intentiescenarioenheteffectgerichte scenariode
waterkwaliteit niervoldoendeverbeteren.Juist
tussenheteffectgerichte scenarioenhetintegralescenariovindteenomslaginwaterkwaliteitplaats,doordebouwvanvierde
trapszuiveringen opderwzi's.Demeerwaarde
vanhetintegraalplusscenariotenopzichte
vanhetintegralescenarioisechtergering.Het
referentiescenario ismaatschappelijk niet
haalbaar,omdatdatbetekentdatdeuitspoelinguit hetlandbouwareaalvolledigmoet
worden teruggedrongen.

Tenslotteiskwalitatiefingeschatofverschillen inrisico'stussendeverschillendescenario'sbestaan.Deresultatenvanderisicoinschattingstaanintabel5.Het basisscenario
zalnaarverwachtingin'Brussel'en'DenHaag'
opproblemenstuiten.Het referentiescenario
heeft ditrisiconiet,maarofdeuitvoering
daarvanhaalbaar is,wordtzeersterkbetwijfeld.Alleagrarischeproductiemoetindatscenarionamelijkuithet Eemstroomgebied

Tabel4

Opbasishiervan kanhetintegralescenario
alsmeestkosteneffectiefenkansrijk worden
genoemd.Ditscenariobestaatuitdegecombineerdeuitvoeringvanhet Reconstructieplan,

Dekosteneffectiviteit.

scenario's

kosteneffectiviteit
(euro perkgP)

kosten t.o.v.
basisscenario
(in miljoenen euro)

verminderde
vrachten
(kg P perjaar)

2024

38.924

5.200

206,7

54.648

3.782

236.3
288,7

68.116

3.469

72.831

3.964

475,5

109.431

4-345

intentie
effectgerichr
integraal
integraalplus
referentie

Tabel5:

Uitdeanalyseblijktookduidelijkdat
alleenbronmaatregelen opderwzi'snietvoldoendezijnomeengoedewaterkwaliteit te
bereiken.Aanvullendemaatregelen inhet
landbouwgebiedenecologische maatregelen
indezuidelijke randmerenzijneveneens
noodzakelijk.

Risico-inschattingperscenario.

entena

1

$
risicovoorniet-eccepterendoor DenHaagenBrussel
nstcodatmaatregelen nietworden uitgevoerd
risicovoorontstaandh)Aagen.ondanks maatregelen
ritte) dat maatregelen nietoptijdeffect hebeen
legenda*
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verbeteringvanderwzi'sen inrichtingsmaatregeleninhetEemmeer.Heteffect vandefosfatering op rwzi'sisdirectna ingebruikname
merkbaar.Ditisbelangrijk,omdat het effluent
vanderwzi'seenbelangrijk deeluitmaaktvan
dezomerafvoer uit hetstroomgebied vande
Eem.Heteffect vandereconstructiemaatregelenispasindeperiodevan2015 tot 2027merkbaar,omdarhetterugdringen vande fosfaatuitspoelinguitlandbouwgrondenjarendetijd
vergt.Omdatdeterugdringing vande fosfaatuitspoelinguitdelandbouwgronden wel
belangrijk isvoorhetecologischherstelvande
randmeren,wordtverwachtdatdeecologische
doeleninhetEem-enGooimeerpasna2015
daadwerkelijk wordengehaald.•"

