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De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is een ondenoeksplatform van en voor de Nederlandse waterbeheerders. Deelnemers in de
stichting zijn waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Vanuit deze
achtergrond richt de STOWA zich op ondenoek gerelateerd aan waterkwaliteit -kwantiteit en waterkeringen. De hoofdlijnen voor onderzoek zijn in de
STOWA-Strategienotaaangegeven voor vier kennisvelden: watersystemen,
waterketen. waterkeringen en afvalwatenuivering. Per kennisveld is een aantal onderzoeksthema's genoemd. Invulling van deze ondenoeksthema's vindt
plaats door per thema een actueel en vraaggesiuurd ondemekspmgramma
uit te werken vanuit de praktijk van het waterbeheer.
De praktijk Iaat zien dat waterbeheerders zich na de suueswolle aanpakvan puntbronnen
ook nadrulpkelifk inspannen srn de emissies via di%= bronnen terug te dringen. Toch i5
het water nog niet helder en schoon. Om reden hiervan is de problematiekvandiffuse
bronnen ais belangrijk en actueel thema opgenomen in de STOWA-%rategtenota.In lijn
daarmee i s dit thema in onderhavige notitie nader uitgewerkt.
Deze notitie geeft aan wat onder d i i s e bronnen w d t verstaan en welke organisaties
zijn betrokken bij de aanpak daarvan. M ~ d g e nzijn
i resultaten weergegeven van een
Inventarisatie van kennishiaten en het huidig onderzoek, a l m h van een analyre van de
huidige aanpak. Op basis hiervan zijn verbcterpuhten gesignaknd. Tot slot is een aantal
acties geformuleerd om te komen tot een bredere aanpak met zowel technlxh-inhoudel i j k als maat3chappelijke eiernonfen. Het gaat onder meer om verbeíeren van communicatie bij overheden. invullen van voorbeeldwerkingin een conueet project verder ontwikkelen van tedinkhe innwaties en om ontsluiten van kennis via een kennisintermedialr.

De directeur uan de STOWA
Ir. J.MJ. Leenen
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Waterketen: belangrijke diffuse bronmen
Intrek van vammrelnígd grondwater dwr kkfk!kring
B o u w ~ ~ w i i en
b nandare uiîlog.ndc pmductsn
Metaien uit fnbt.prJ drinkwaterleidIngen
Gebruik van d r i n k w a
IBA in plsatr van rteobldrcl
Afkoppeling van vexhard oppmlak en Infiltratie h plwmuui a f v ~
Vul& m-riwlwster daor lekkende riolering
OvmtoRing niguuiwrd rioolwater op-W

Waar praten we over?

Helder water telt zwaar bi! burgen. Oe afgelopen decennia is door waterbeheerden dan
ook sterk ingezet op verbeteren vän de waterkwaliteit Dat was dringend nodig want
oppetdaktewater was op veel plaaîsen verworden tot een soort open riool van stinkend
water met dawin randdrfivendafval. Na de maatschappelgkerwep om verbeteringis in het
begin van de jaren zeventig gestan met het aanpakken van goed te lokalIreren puntbronnen wak riwlwateflozi~en.Deze aanpak bleek suc~esvol:de kwalfteinvan het oppervlaktewater is sindsdien flink uooruít gegaan. Toch werd het water niet helder en schoon.
Al enige jaren is bekend dat aanpak van alleen puntbronnen niet ~ O k t a aDit
t omdat &atief gezien h toenemende mate de verontreinighg van oppervlaktewater wordt verOOTzaakt door d i i w bronnen.
Diftuse bronnen zijn venpreíd en in grote aantallen voorkomende kleinere bronnen die
gezamenlijk leiden tot wate~erontreiniging.Het gaat daarbij om diverse probloemstoffen.
Naast het feit dat het om verschillende Rotfcn gaat, komen deze stoííen op diverse manieren in het watermilieu terecht. Zo is sprake van diffura emissies direct naar het watersysteem, maar ook van diffuse bronnen dle vla de waterketen van invloed zijn op de
waterkwaliteit in het waterrystecm. Onderstaand zijn de probleemstoffen en bronnen in
watersysteem en waterketen nader toegelkht.

stoffw
Diverse stoffen die via diffuse bronnen in het milieu torechtkoinen votmen een probleem.
BelangrlJkepmbleemtdkn zQnnutrienten, zware metalen, bestrijdingsmiddelenen
PAK%Daarnaast zijn er naar vewachting divene Soffen die (nog) niet als probleemtof
worden aangemerkt bijvoorbeeld omdat ze nog onbekend zijn of nog niet voldoende op
milieubezwaarlijkheidondernocht. Voorbeelden van nieuwe probleemstoffen zijn stoffen
met oenrogene werking (medicijnen).

Watenysteem
Een watetenysteem ir te bexhouwen als het in een bepaald gebied aanwezige samenhangend geheel van gmnd- en oppervlaktwafer inclusief asvers, watettiodems en teehnixhe
hfrwtrurtuur. In het watersysteem zijn diverse diluse bronnen aanwifibaar die probleemstoffen ii( het milieu brengen. Zo is bijveorbeeld instromend water ult Duitslanden BelgíP
een belmgrgke bron van diffuse verontreiniging omdat di water zich ver in Nederlandse
wtersytrernen vengreitlt, Ook via droge en natte depositie vanuit de atmosfeer komen
verontreinigingen varrpreid in het watermilieu tetecht. In relatie toi r t e hoogwaterge.
rlodes kunnen bij tijdelijke berging van water in speciaal daawwr aangewezen gebieden
ook nutrifinten vrijkomen uit de ondetllggende bodem. Dan ir eveneens sprake van een
diffuse bron. Voorbeelden van di~ede
diffuse emlssies naar het watenyrteem zijn oeverbe
whoeiing en achtergelaten groenresten op oeuectatds. Ook gebruiksfuncìíeszoals
Industrie, landbouw en reoeatiezfin aan te merken als diffuse bronnen in kt watersysteem.
wamkten
De waterketen is een verzamelterm voor alle gebruikers van watenystemen. Een waterke
ten haakt aan op het watersysteem en kenmerkt zich door onttrekkers, gebruikers en
lozers. Dit houdt in dat de waterketen in verbhding staat met het watenyrteem. Vla deze
-veelal verspreid in de waterketen aanwezige verbindingen kan waterverontreiniging
optreden. EO kqn bijvoorbeeld ongezuiverd afvalwater via lekkende riolering (via het
grondwater) diffuur veirpreid in het open wstet terechtkomen. Een alom beleende verblnding t w a n keten en systeem vormen de orentortingen van ongezuiverd rioolwater op
oppenriaktewter, Dok in de waterketen zelf is een aantal diffuse bronnep aan te w@.
Het gaat dan bijvoorbealdom huishoudens die allerhande ongewenste Wffen l o ~ op
n
het riool. Via het uitlogen van bouwmaterlalen komen onder andere mare metalen met
afstromend regenwater In de waterketen terecht. Tevens vormen metalen ult drinkwaterleidingen een diffuse bron binnen de waterketen.

Wie doet w a t ?

De veelheid aan diffuae bronnen maakt dat er ook veel organisaties bij zijn betrokken. Een
aantal organisaties i s hier op m rij gezet. Het gaat om organisaties die zich direct richten
op het watersysteem en de waterketen, maal ook om organisaties die indirect te maken
hebben met difíuse emissies nqar het wstempteem. Elke organhatie opereert daarbij vanuit haar eigen. som5 sterk mmraal gericht netwerk.

Regelgeuende overheden
Drie ministeries hebben te maken met de diffuse bmnnen problematiek. Het ministerie
van VIIW is verantwoordelijk voor het beleid op gebied van de waterhuishouding en zuivering van aíval- en rioolwater. Het ministerie van VROM heeft beleidsverantwwrdelijkheid voor de ruirnfelíjke ordening in watenyktemen en specifiek in de waterketen voor
drinkwater en riolering. Daarnaast is VROM wantwoordelijk wor het productbeleid (o.a.
bouwmaterialen) en betrokken bij beleid voor bestrijdingsmiddelen, mest en ammmiak.
Dit laatste tezamen met minirrerie van LNV. Tevens is LNV verantwoordelljk voor uituoe
ring van de Europese Nitraatrichtlijn en de reconstructie van de wehouderij. Voor een
egtonale doorvertaling van het rijksbeleid zorgen de provindes. Voor diffuse bronnen
gaat het om beleid voor oppervlaktewateren grondwater, alsoek om beleid op gebied van
~imtelijke
ordening en milieu.
Uiivoerende o w M m
Vow de haofdwatemystemen fs het beheer in handen van de Rijhatermat en haar
regionale diractier. Provincies vemrgen het regionale beheer van grondwater.
Wateortiuppen zijn beheerder van regionale watersystemen en dragen zorg voor de zuivering van afual- en rioolwater. Inmke de waterketen ligt het beheer van de riolering bij
gemeenten, omdat deze de zorgplicht hebben oor adequate inzameling en tramport van
aívalwater. Gemeenten hebben ook de verantwoordelijkheld over het bestemmingsplanen
kunnen randvoonvaardenaan bouwwerken en bouwmaterialen stellen in bouwverorde
ningen. Ook overkoepelende organisaties spelen een qol.
Koepelorganisaties
Uit diverse invalshoeken zijn taspelorganisatiesactief wor een achterban die te maken
heeft met de problemen rond diffuse bronnen. Te denken vak aan de samenwerkende
metaalindustrie, Iand- en tuinbouworganisaties, het watersportverbond eh milieuorganim
ties.
Ondenoskslnstellingen
Onderzoek op gebieti van d i f f w bronnen vindt plaats bij een aantal on&erzoekUnstellingen. Zo Fi6ht Alterfa zich onder andere op de reiatie t w e n landbouw en waterkwaliteit.
Bij het RIVM is aandacht voor deporitie van staffenvanuit de atmosfeer. Het RIZA heeft
een breed werkterrein en doet mder andere onderzoek naar emissies vanuit de waterke
ten en andere bronnen van verontreiniging voor het watersysteem. Ook Kiwa, T M en
organisaties binnen Delft Cluster doen onderwsk dat nakt aan diffuse bronnen. Dit geldt
ook voor onderroeksplatíorm als Stichting Rloned en de äïOWA.
Uitvosrendo dimrtm
De Dienst Landelijk &bied verzorgt in opdracht van plovindes onder meet de uitvoering
van landinrichtingswerkenen het programmabeheer voor nutrienten en bestrildingsmiddelen in kader van relatienotagebieden. Andere uitvoerende diensten rijn waterleidingbe
drijven en ingeniwrsbureau's.
Regiotuam vaar d9fíuse bronnen
On&r coördinatie van de CiW werken diverse regioteams aan de uituoering van provinuk
Ie Actiepragramma's vwr diffura bronnen. Onder voorzitterxhap van de provinde zijn
daar tafhankelijk van de regionale situatie) verschillende ofganisaties bij betrokken.

Waar liggen kennishiaten?

In het kader van de aanpak van diffuse emissies zijn momenteel diverse ondemken en
studies in uitwring. Veelal komen deze voort uit vragen vanuit de verschillende reglotc
ams. Dît is een helder signaal ult de praktijk dat er nog leemtes in kennis bestaan. Voor
het oprtellen van een adequaat onderxoeksprogrammais het voor de STOWA noodzakelijk
om inzicht fe hebben in actuele kwnishiaten. Om deze hiaten in kennis te invenXariseren
i; een intemiewtonde gûhouden met vertegenwoordigers van betrokken organisatia. Het
gaat om vertegenwoordigers van regioteams (provincies, wateruhappen), onderzoeksinstellingen en milieubeweging. Begeleiding is verzorgd door de CW subwerkgtwp diffuse
bmnnen. Uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat kenni$hiaten vooral van technisch-inhoudelijke aard zijn en de& samenhangen met de specifieke regionale situatie.
Met het oog op een ondemaekrprogramma is onderschetd te maken in vier ciurtcn: 'stoffen en milieu-effecten', 'bronnen', 'emisrleroutes', en tot slot 'matregelen en effectiviteit'.
Ondentaand rijn de door de geinterviewden genoemde kennishiaten weergegeven.
Stoffen en miliw-Cnactam
Kennishiaten over stoffen hebben te maken met de vraag welke probleem6toiTen er rijn.
en welke effecten usorteren in het watenyneam. 20 zijn kennishatm genoemd in relatie
tot de efiecten van lozingen van probleemtoffen uit IBA's, alsook de te m a c h t e n efíecten van combinaties van soffen op watervrgan'men in het watoqsiwm. Een voorbeeld
van onduidelijkheid over de effecten is het langjarig onderzoek naar de milieueffecten
van zink. In ramenhang met het bovenstaandedient zich de vraag aan of de meetpunten
en parameters bij monitoring wel adequaat zijn.
Bronmen
Inzake de bronnen van diffure emissie liggen belangrijke hiaten in kennis op het gebied
van de grootte van de emlssies uit veruhiliende bmnnen en methoden om dit te schatten.
Genoemd zijn de potentiele fosfaatbron bij verhoging van de grondwaterstand in fosfaatverzadigde grond. de voortslepende onduidelijkheid over milteubelasting via bouwmaterialen, morsen van brandstoi door recreatieveart en ook het particuliere gebruik van bestrildingmiddelen.
Emirsierouîes
Leemten in kennis omtrent emissieroutes spitsen zich toe op een aantal probleemstoffen.
Voor zware metalen is onduidelijk boe emisies uit zandgronden in het bultwgebied en
verspreiding vla piwinliale wegen plaatsvinden. Ook de venpreiding van gewabexhermingsmiddeïen en eniksieroutes van nutrienten naar oppervlaktewater zijn onduidelijk.
Verder is onduidelijk op welke manier atmosferische depoiitie in detail plaatsvindt. Meer
specifiek is ook onvoldoende kennis beschikbaar over het precieze verloop v$n ammoniakemisste. In samenhang bexhouwd is aangegeven dat adequate en nauwkeurige -gebied+
specifiek- kentallen voor probleemitoffen niet -handen
zijn.
Maatmgelen en effactlvltelt
Leemten in kennis voor dit duster hangen voornamelijk semen met maatreden in de
síeer van beleid, imtmmentariwrhen bmnaanpak, alsook met de uitelndeiijke efìecten van
maatregelen en het stellen van prioriteiten. Zo is voor aanpak van verkeerseinissiesonduidelijk welke beleidskoers is te volgen. Wat betreft instrumentariumliggen kennihiaten op
gebied van voorkoming van (lokale) atmosferische d e m e . mogelijkhedenvwr mimere
inzet van de Wvo en certiicering van IBPlr. Meer op bronaanpak georienteerd zijn de kennisleemten betreffende mogelijkheden voor maatregelen voor reductie van d W emirsies. In relaie tot effecten gaai het om de te verwachten effecten van autonome beleidrWikkelingen. teeltmaaoregele~.do51ratfectrelatiesen kostendectiviteit. Daarnaast is
onvoldoende kennis uoorhanden voor het prioriteren van maatregelen. De CW-handreiking voor regionale aanpak van diffuse bronnen biest enig houvast, maar vraagt gebied*
specifieke kennis van het watersysteem. Adequate monitorhg is ook van belang.

ïïjdens de interviews zijn ook knelpunten genoemd en opmerkingen gemaakt over de aanpak van diffuse bronnen. Intormatie uit het CiW-archief over dibronnen en diwrse
evaluaties van regionale actieprogramma's ondersteunen deze opmerkingen. Ondentaand
zijn de opmerkingen gecompileerdMbelangrijke hoofdiijmin.
Bmurtwoidlng

De wat&waiiteit is op veel piaaaen in Nederland nog niet voldwnde. Doelgroepen zoals
burgers en andere veroorzakers van diffuse emissies zijn hiervan niet voldoende op de
hoogte en vinden de kwaliteit wan w t w nog geen belangrijk thema. Ook zijn ze onvoldoende op de hoogte dat m r a l diffuse hrbnnm begaiendzijn voor de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater. Omdat dgarnaast de term diffuse bronnen een onoverzicht6lijk contoinerbegrip is, zijn doeleraepen ridi veelal niet bewust dat ze zelf ook diffuse
emissies vermmken. Het voorgaande maakt dat bij burgers en doelgroepen het bewustzijn ontbreekt dat ze zelf een belangrijke rol hebben in het berelken van helder wa€er.
Gedragweranderhg
Belangrijk voor het terugdringenvan diffuse emissies is veranderen van gedrag q.handelen van dlverse doelgroepen. Aangezien de reductie van diffuse emisries in toenemende
mate zal raken aan belangen van Individuele burgers enlof maatschappelijke groeperingen
is het nodig om goed inzicht t e hebben in motieven die aanzet geven tot gedragwerand*
ring. Aanmoedigen van gewenst gedrag en verder overtuigen en enthousiasmeren van
doelgroepen Ir ook esrentieel.

VooibcaIdfUnctie
Momenteel gewen direct betfoken organisatiesmais waterschappen, gemeenten en previncies zdf nog niet akijd het goede swrbeald ais het gaat om de aanpak van d i f f w
emissies. Zo gebmiken ze soms zelf nog materialen of stoffen dfe uiteindelijk leiden tot
diífuse waterverontreiniging. Te denken valt bijvoorbaoldaan uitlogende oeverbeschoeiingrnaterialm en bestrljdingrmiddeienVerder werden de diverse uituoeringskadem niet
voldoende aangesproken. Zo biedt de op handen zijnde reconstructievan de varkenshouderlj diverse mogelijkheden, maar zijn projectleiders daswan vaak niet op de haegte.
Verbeten van ramenwerkhgtussen overheden kan ais goed voorbeeld dienen voor
resultaatgerichtopereren in de complexe overlap van nawerken en beleidwrangementen.
sntuuiiijk draagvlak
Uit de opmerkingen tijdens de interviews is op te maken dat de bestuurlijke wil veor aanpak diffuse bronnen vooralsnog niet groot is. De probiemexiek leefl onvoldoende in de
maatxhappij waardoor bestuurders vaak grotere prioriteit toekennen aan andere zaken
dan waterkwaliteit. Dit is vervolgens ook zichtbaar door het achterblijven van de beschikbare pemneelxapaciteit in relatie tot de fe'kelijk benodigde inzet voor diffuse bronnen
bíj waters&appen, gemeenten en provincies. Als nhakel tussen bertour en uitvoering
heoh het ambtelijke middenkader daarin een crwiale een roi. Zo Zeien vormen diífuse
bronnen vaak een organisatorische sùiitpost.

Waarop i s onderzoek gericht?

De rewitaren van de gehouden intdews geven inricht in lopende en voorgenomen
onderraeisactiviteiten. Het gaat om diverse zaken op uiteenlopende detailniveaus. Veelal
is het onderzoek in uitvoering bij grote onderweksinstellingenzoals genoemd in haof&
stuk twee. Zonder volledig te zijn geven de resubten van de inte~iawreen goede indruk
ven de inhoud van het ondwaeek. Het onderzoek richt zich veoral op technkh-inhoudelijk vragen. In tak1 1 is lopend en voorgenomeh ondtrtoek in verband gebracht m a de
clusters van kennhhiaten uit hoofdrtuk drie. Dit via een inschattingvan de mate waarop
de kennishatenworden ingevuld door onderroek. De ondeRoeksínstellingenziln in het
wenzicht tussen haakjes weergegeven.
Tabel 1 Tednlsch-hhoudel#k onderzoek met dustergewijze inschaîtIn9: van inwlling kennishiaten
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Tabel l(vervolg).
OMSCHRIJVING ONDERZOEK

INVULLING KENNISHIATEN

In t d 1 is rclattef weMg onderzoek genoemd dat is gericht op het cluaer 'stoffen en
diecten'. Tevens draagt het ondemoek stwhts gedeeltelfjk bij aan het opheffen van kennishiaten. Genoemde kennishiaten over effecten van probleemsbfíen uk 1B& effecten
van combinaties van M e n , alsnok milieueffecten van zink worden onvoldoende lngevuld. In het cluster 'bronnen' is het onderzoek in grotere mate gericht op kennlshiaten.
Wellicht dat het kennishisat beíreffende de omvang van particulier bestijdingsmlddelmgabniik nog onderbelicht blijft Verder is er deels overlap met kennishiatenop gebied van
stoffen en effecten. Verder blijkt uk tabel 1 dat een groot deel van de onderzoekinspanningen zich vooral toespitst op liennishiaten binnen de clusiers 'eml%leroutei' en 'maatregelen en effecten'. Met name h a onderzoek naar emirsieroutes is voofalrnog als afdoende
te beschouwen h relatie tot de genoemde kennlshiaten. Het onderzoek naar maatregelen
en effecten is niet afdoende om alle genoemde kennishlatenop te heffen. Deels heeft dit
te maken pnet het feit dat zowel maatregelenals effecten veelal nipt via generiek onderzoek voor geheel Nederland zijn te bepalen, maar dat juist regionale en lokale omstandigheden van groot belqng zijn. Specifiek regionaal onderzork is in dergelijke gevallen noodzakeijk om kennishiatenin te vullen.
bsuinb
Het vermelde onderzoek i s vooral technllch-inhoudelijkvan aard en dekt de genoemde
kennishiaten goed tot zeer goed af. Gebiedsgericht ondemoek blijkt nog noodnalielijk om
specifieke regionale kennlshiaten In t e vullen. Generiek toeparbaar onderzoek vanuit de
STOWA is In dit kader niet opportuun.

Waar staan w e met de aanpak?

Belang van aanpak diffuse bronnen bmad e h n d
De waterwereld erkent alom het belang van adequ* aanpak van d i s e emissies. In de
vierde Nota Waterhuishouding is nadrukkelijk aandacht voor d l f f w bronnen.
Rijluwatesiaat geeft in de bijbehorende uitvaeringrrtrategievoor het emissiebeleidaan
hoezij zelf de vertaalstag van beleid naar uimering ziet. De gezmûnlijke overheden hebben een Actieprogramma diffuse bronnen opgesteld om de aanpak van dlffure bronnen
vorm te geven. De «W venorgt voor dit pregramma de voortgangsmonitoringen wördínatie. Codrdinerende activiteiten vallen onder W-werkgroep VI, waarbinnen het is
ondergebracht bij de ~bwerkgrwi,Diffuse Bronm. Onder voorzittsrschap van de proriocier verzorgen regioteams de regionale aanpak van diffuse bronnen.
Huidige aanpak v o d t.ChnWnhoudelilk
611de aanpak van d l f f w bronnen zijn deels inmumenten ingezet die voor puntbronnen
hun waarde hek e z e n . Te denken valt aan algemene regelgeving en vergunningverlening. Hierin past ook het nieuwe 'Lozingenbesluit open teelten en veehouderij' en de
ontwikkeling van een AMvB voor de glastuinbww. De werkwijze die bij saneren van puntbronnen is gehanteerd kenmerkt ria als een weelal techniuh-lnhoudeltjite benadering. Dit
omdat voor het voldoen aan vergunnlngvoomaarden veelal technisch georiénteerde
maatregelen nodig waren. Oek de huidige aanpak van diffuse brannen wordt hierdoor
gekenmerkt De tíjdenr de Interviews genoemde kennishiaten wijzen daar op Izie hoofdmik 3). Ook de In hoofdstuk 4 gepresfmteerde lopende en voorgenomen onderzoeken c.q.
studies sluiten aan bij deze ssnpsk.

Oag voor mastxhappelljh knaderlng
Naast technisch-inhoudelijk onderzoek Is er oek steeds meer oog voor 'gemma'-mderzoelr.
Zo heeft CIW een onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van water en adequate
communicatie-stategieCnwoar doelgroepgerichte aanpak van diffuse bronnen. De Unie
van Waterschappen noemt In een rapport over de aanpak van diffure bronnen het belang
van draagvlak. Ook ncent verschenen rappottags van de commissie Waterbeheer Zlste
eeuw, Rathenau instituut en R i j M n t a a t wijzen daarop.
Nog g w n schoon en heMr w a m
Ondank de impanningen van de afgelopen tien jaar heeft de aanpak nog niet geleid tot
de gewenste k w a l i k ven h& oppedaktewater. Obiverre #egionaleen landelijke studier
gwen dit onomwonden aan. Zo zijn in stedelijk water vooral stikstof, Maat, keper. zink
en nikkel de belangrijksteprobkemffen. Voor de regionale wateren overxhrijden de
eutmfi4rende &en de gcldende wMer(bod~n)kwaliteio-doeIstellingen.
Ook mare
metalen (niet name koper) overschrijden het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR). In
de bollengehladenrijn de daelnellhgen eveneens niet gehaald. De wate~kwaliteitin de
Nederlandse grote rivieren lijkt over het algemeen te verbeteren. Problaernstoffenzijn
daar onder andere &faat stikstof en kaper, In het Natte Hart en de Zuideliike Delta zijn
nutribten, divene mare metalen, bertiídingomiddelen, P A O en PCB's in bslangrljke
mate bepalendvoor het niet het bereiken van schoon en helder water.

waterschappen vedlenen h
besteden dat geld aan het
Waterrchappen zijn d m hecl
manier mor heider wam

2. Emrlng uitafgelopen
puntbronnen resulteert n

b w e l technhch als
b n m l resulîeren in

3. Recent leerpunt allen een technische aanpak van punthronnen en diffuse bronnen multeen ook niet in helder
water.

Waar liggen verbeterpunten?

De langzame verbetering van de opperviaktewaterkwaliilt is een opvallend gegeven. Na

de grote verbeterinden door daadkrsrhtigverminderen van lozingen u& puntbramen,
lijkt een wortgelijke werlonrijze vvoo ddluse bronnen minder goed t e werken. Blijkbaar is
een terhnixh-inhoudelijke benadering niet effectlaf genoog. Vooralsnog is siechts een
deel van de problematiek met een dergelilke aanpak op te lorsen. Uit de afgenomen interv W is naar w e n gekomen dat de p~obfematiek
rond d i i s e emissies ook een maatschappelijke hestie is, want waterbeheerdes hebben ~ e eminder
l
rechtstreekseinvloed
op veroorzakers van diffuse emksies. Wrdergaande verbetering van de waterhlitek
waagt vdgens de gelntemiwvden om een aanpak die ook aandacht hpeh voor rnsatxhappeiijke aspecten. Om tot deze bredere aanpak te komen is hieronder een aamal verbeterpunten genoemd.
Bewurtwonllngbinnen da waierw<or
De watenedor heeft h a belang erkend dat de huidige technirche aanpak alken niet
effectief genoeg is en dat ook een maaWhappelijke aanpak nodig is. Een basis voor verandering is al gelegd, mnar vaoralsnw blijft resultaat uit. Verdere heniustwordkrgis nodig
om de reeds gelegde basis verder t e versterken richting een bredere en andere aanpak.
Bmnistwotding bij burgers en doelgmcpcm
Veelal zijn burgen en doelgroepen onvoldoende op de hoogte van het feit dat ze zelf ueroomkers rijn van waterverontreiniging via didiffum emirries. R n eente stap in het
voorkámen van deze emissies bestaat uit bewuStwDrdingvan de gevolgpn van bepaald
gedrag c.q. handelen. Brede bewustwording vraagt om meer dan voorlichting en informatieuitwirseling. Om daadwerkelijk mees te boeken ir adequate wmmunicatie vereist. Het
mlnisterie van V&W geeft in de nota 'Anders omgaan met watef aan dat het Rijk in
smenwerking met IPO, UVWen VNG een Ihndelíjk commnicatiepkanguat opstdlen.
Omdcnken in oug>uttannen
In de gangbare benadering iS Vëe1 áaRdaeWt v w i emrBICs iYe air input gelden veor het
mesysteem. Een veranderende aanpak kan zich ook zhh richten op de ouipuiterrnen
van watenydem~:helder wi gem& water voor nu en later met een grm dlveníteii zan
organismen en bijpassende recreatieve en geb~ibmugeiijkheden.Dat laatrte telt zwaar
voor burgen. Diverse onderzoeken wijzen erop dat Nederlanden i* met water hebben.
Redeneren vanuit de waarden van water kan een duidelijke impuls geven aan h a aanpar
sen van gedrag en handeien. Ondfmpek van het Rathenau Instituut wijst.iinomwonden op
de noodzaak tot vergroten van de betrokkenheidvan burgen Acceptatie van censequenties van duurzaam warerbeheer vormt gen voorwaarde om het in de praidijk te kunnen
brengen. B e d van eigen verantwoor4elijkheid is niet eenvoudig* bereiken, maar wei
een voorwaarde voor helder water. Daarnaast zal een duidelijk signaal vanuit de maatsbhappij over de wens voo~helder water er uiteindelìjk toe lelden dat de problematiek
rond difíuse bronnen zich oittwkkeit tot een bestuurltjke kwestie met aandacht.

wasn waar wat spaeit
Om voor nu en hter te komeh tot helder water is het no&q om te weien waar wat speelt.
Binnen Nederland beman wote) vehillen tussen de rtmomgebiedenvan Rijn, Maas,
Sctrelde en Eemr. Ook de nader te anderkennen regionale deelrtroomgebieden xijn veelal
niet identiek, zodat specifieke gebiedskennis van groot belang is. Belangrijk is ook de kennis van burgersen doetgroepen in een bepaalde streek. Dit omdat zkh ook daarin zich
regionaal grote verschillen kunnen m.adfesteren. Adequate aanpak v@ndiffuse bronnen
vraagt om m a m r k in aanpak en voldoende kennis van wat er regionaal of lokaal speelt
en In de toeltornn kan gaan spelen. Veelal gaat het dan oak om zaken buiten de sfeer van
onderzoek. Specifîek regionaal onderzoek en adequate uitwiireiingvan relwante kenob
tiBren regieteam is dmrbij van belang.

Welke acties zijn mogelijk?

Een bredere aanpak van difhm bronnen, met zowel technisch inhoudelijke ais maatrchap
pelijke elementen. waagt de nodige inspanning. Oppakken van verbeterpunten vormt ewn
goede start. Navolgend is een aantal acties genoemd als mogelijkheid m de verbeterpunten daadwerkelijk in praktijk te brengen. Het belang van communicatie klinkt in meer of
mindere nwte door in alle acties. In het kader Van ondethavig iTOWA-onderaoeksprogramma voor dinUse bronnen zijn bij de acties ook organisaties genoemd die het voortam kunnen nemen in de uitvoering. Daarbij is ondewheid gemaakt in actles waamn
uwoering door de STOWA het meert voor de hand ligt en acties die meer op de weg liggen van andere organisaties in h-et brede wlter(kennMnetwerk.
Acties voor de STOWA:

invullen ml als kennirint~rared1air
Vanuit de verbreding van het waterbeleid is behoefte ontstaan aan adequate kennimerdracht tussen de beleidweldenwater, tuime en milieu. Kennis wer diffuse bronnen is versnipperd aanwezig bij diverse organisaties (zie ter illustratie ook tabel 1). Ook blijken praktljkewaffngn, onvoldoende t w e n betrokken erganisatles te warden vwrpreid. Dit temijl
juist het leren van elkaan succewolle en minder succesvolle actbiiken bijdraagt bij aan de
ontwikkeling van kennis. Daarnaast is kennimverdracht en uitwisseling meer d a vooheen
~
noodzakelijfc Mcreatieve en innovatieve ideeën te genereren en toe te parren. EObezien
is behoefteaan ecn knooppunt In het brede kennisnetwerkdat twens kristdlirstfepunt is
van waaruit nieuwe iliitiatiwen kunnen worden opgestart. &meet v& ab Sart te dmken aan het opstellen van een voorbeeldenboek van surcentolh activiteitenguicht op
aanpak van diffue emissies.
Actie door: äiW4 CMI, UVW.
vomigwen ~oo*ldW.rklng
Succesvolle voorbeeldn hebbpn een enthousiasmerendewerking. Vi prakiijkvoorbedden
ir duidelijk te maken dat wei degelijk succes k te bchalen met gode Igmenmgrlting,
tiwe communicatie, creativiteit en betrokkenheid.Op deze maniar is van elkaar te t e m
en kan de p o l i t i e impuls vanuit cowete (gebiedgerichte)projecm uitstralennaar
andere gebieden. Concrete actie kan zijn het wmwen van een prakUjkvoòripeldmet
expliciet aandacht voor het pmca dat dívem overheden en doelgroepenggzimenlijk
doorlopen.
Attie door: STOWA, ClW. UuW
Onîclubn kennis over uINoerlng&dm van niaatngden
Maetregetan gericht op terugdringen van diffuse emissies zijn in div?rse Wer tot uihros
rEng te brengen. De Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (Sm) en de Reawutiuctie b i
den hiervoor nqelijkheden in het landelijk gebied. In bestaandstedelijk gebied vak te
denken aan de InvPrteilngrregelingStedelifke Vernieuwing (W).en bij realisatie van
nieuwbouwwijken aan Duwlam Bouwen. Ook bedrljfr-mi~ieupCarinenbieden een handvat voor emlrsiereducties. Opmilen van een adequaat wetzicht van de d~er5euitvoeringr
kaden geeftwaterbeheerden inzicht in mogelijkhedenvoor uitvoering van maatregelen
door andere organisaties.

Acties voor overige organiratles (n h a watcr@ennkhiawerk:
Verbaenn communicatie bimen en turaai overheden
Voor diverse probjeemaoffen hebben juist andere overheden dan waterbeheerdende
mogelijkheden en insirumenten om emissies te verminderen. Bijvaoibeeld redwctie van
emissies uit boubvmaterialenvia bouw~mrdeningen.en het terugdringen van particulier
besttijdingsmiddelengebruik vis een verbod op verkoop van bepaalde middelen.
Verbeteren van interne wmmunicatie binnen en tussen werheidsorganiwitie b noodzakelijk om de gezamenlijk beschikbare indrumenten effectief in te kunnen zetten. Goed overleg en afsîemmen maakt ook verdergaande kennisontwikkding mogelijk. Ih dit licht valt
te denken aan een landelijke diffuse bronnen markt, waarop ragioteamr en instituten kunnen laten zien wat ze allemaal doen en waar wel gelegenheid is om te netwerken.
Viisseiing van kennis met het buitenland kan ook waardevolle bijdragen leveren. Een
internatianaaisymposium biedt hiervoor goede mogdijkheden.
M i e door: CWV. U W , RI= STOWA.
OndcMeken efïmen van in ultvwring zijnde en nog uit ie v m n mutngeh
Vooralsnog is een breed scala aan maatregelen gedacht voor diverse probleemstoffen. Te
denken valt am terugdringen van het gebruik ven zware metalen als bouwmatariaal.
Onduidelijk is of deze maatregelen afdoende zullen rijn, en op welke termijn ze effert sor-.
teren. Zo k het denkbaar dat in bertaand stedelijk gebied de emirris van zware metalen
nog vele jaren zal dootgaan vanwege gebruik van dergelijke metalen in het verleden. Dit
houdt in dat de waterbeheerder nog lang water(bodem)kwaliteisproblemenkan wwachten. Uitkomsten van een onderzoek hiernaar kunhen aanleiding geven tot w e g e n van
tijdelijke technische maatregelen om een dergelijke periode te overbruggen.
Actie dwr: CIW, STOWA
Veder ontwikI<dcn van Wlnkche innwaties
Vooralsnog lijken diffuse emissies met de huidige technieken slechts voor een klein deel
met wcces terug te brengen. Verdere technische innovatks kunnen ervoor zorgen dat ook
langs die weg een groter deel van de problematiek is aan te pakken. Wellicht is met verdergaande technische mogelijkheden op termijn een groter des1 van de problematiek op
te 1-n
danwel te vwrkhen. Te denken valt apn maatregelen om de interactie tusren
waterlceten en systeem verder te verkleinen en te optimaliseren.
Actie: diverse onderzoekinstellingen.
In k d d brengen van &w* b e i e l h t w i k k e i i n g
Op nationaal niveau is beleid in ontwikkeling en reeds ontwikkeld bij de ministerievan
WW, VfiOM en LW. Hírdoor verbetert de aanpak van diffuse bronnen direct of ontman
nieuwe aanknopingspuntenom diffuse emissiesverder terug te dringen. Een voorbeeld is
het landelijke gewasberehermingsbeleidgericht op de landbouw. Hierin is onder meer
opgenomen dat bertrijdingsmiddelengebruikalleen nog is toegestaan wanneer de agrari%he ondernemer i 5 geceftîficeefd, en dat het gebruik van dergelfjke middelen vraagt om
goede registratie. Naad nationale onw
tkike
nilgen
kan ook het internationalebeleid
(Kaderrichtlijn) nieuwe kansen scheppen (drwmgebiedrbenadering). Via het in b e i d
brengen van de beleidsontwikkellngenen daaruit wottkomende ~wgeiijkhodenis hut
voor waterbeheerders mogelijk om daarop adequaat te antidperen. Bijvwtbeeld op het
gebied van monitoring in waersystemen.
Aaie: CIW, UvW, STOWA.
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