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0.

INLEIDING

In het leader van de Operatie Drieluik

heeft de werkgroep Milieu in

eerste instantie de opdracht:
a) te inventariseren wat de reëel te verwachten taken zijn voor de
natte milieudienst voor de periode tot omstreeks 1990;
b) aan te geven wat de globale behoefte is aan personeel en middelen
om die taken te realiseren.

Als met de rapportage hieromtrent is ingestemd kan de werkgroep Milieu
tot verdere uitwerking overgaan, overeenkomstig de projectbeschrijving
van de Operatie Drieluik.

Op grond van een inventarisatie, welke gehouden is onder de Hoofddirectie en alle regionale en specialistische directies is een kwalitatieve opsomming gemaakt van taken.

Op basis van deze taakinventarisatie en met behulp van directieplannen, meerjarenramingen en op basis van opgedane ervaring

is gekomen

tot een kwantitatieve invulling van benodigd personeel en financiële
middelen.
Bij het schatten van de omvang daarvan is géén rekening gehouden met
de

daaraan gekoppelde

benodigde

inzet

uit aanverwante

taakgebieden

(o.a. waterhuishouding; beheer en onderhoud; droge milieu).
Wel is door de werkgroep aandacht besteed aan relaties met de werkzaamheden van andere Drieluikwerkgroepen, met de projectgroep

Verbre-

den en Verdiepen van TRWS, en met dé Wegbouwkundige Dienst. Hierop zal
in hoofdstuk 5 worden ingegaan.
Voor de fasering van de taken is bovendien uitgegaan van een min of
meer gelijkmatige groei in personeel en middelen naar een hoger stabilisatieniveau.*

*

Hierbij is géén rekening gehouden met de piek t.b.v. de nazorg Oosterscheldewerken in de jaren 1984-1990.
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Met betrekking tot de structuur van de taakverkenning kan het volgende
worden opgemerkt.
De werkgroep Milieu gaat uit van een structuur die enerzijds aansluit
op de indeling in taakvelden zoals deze in de directieplannen wordt
gehanteerd en anderzijds ook in de TRWS-groep Verbreden en Verdiepen
wordt toegepast.
Concreet betekent dit een indeling naar de volgende hoofdtaken:
- Projectgericht onderzoek en advies;
- Speur- en Ontwikkelingswerk;
- Meting basisgegevens.
Een strikte scheiding tussen deze taken is echter niet altijd mogelijk.

De werkgroep

is van mening dat onderzoek

ten behoeve van projecten

etc. niet dezelfde indeling kan hebben als speur- en ontwikkelingswerk
(algemeen onderzoek). Veel specifiek

projectgericht

onderzoek

houdt

immers niet meer in dan een lokale verbijzondering of aanvulling van
algemeen onderzoek.

Als indeling voor het projectgericht onderzoek en advies wordt globaal
de indeling gehanteerd, zoals toegepast in de directieplannen van de
specialistische diensten.

Onderstaand is deze indeling weergegeven:
1. aanleg
2. verbetering
3. onderhoud
4. beheer
5. openbaar bestuur.

Bij de uitwerking van de taakverkenning ten aanzien van projectgericht
onderzoek en advies is zo veel mogelijk een uitwerking per regio gehanteerd. Dit moet evenwel niet worden gezien als een vooruitlopen op
de organisatorische vormgeving van de milieuzorg.

De adviesvragen, zoals deze uit de bovengenoemde categorieën

kunnen

worden afgeleid, bepalen de inhoud van zowel het projectgericht onder-

GVnr 2427
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zoek als voor een deel het speur- en ontwikkelingswerk ofwel algemeen
onderzoek. Het speur- en ontwikkelingswerk wordt ook bepaald door in
de toekomst te verwachten ontwikkelingen. De categorisering van projectgericht onderzoek per project kan echter bij het speur- en ontwikkelingswerk niet worden gehanteerd omdat dan geen systematische, inhoudelijk verantwoorde categorisering

van het algemene onderzoek kan

worden opgesteld.
Om dit te ondervangen wordt dit onderzoek primair ingedeeld naar ecosysteemtypen.

Het

speur- en

ontwikkelingswerk

(algemeen

onderzoek)

wordt aldus als volgt onderverdeeld.
A_. Immissie-onderzoek:

indelen

naar

ecosysteemtype

(getij,

stagnant

zout, stagnant zoet, rivieren).
Per ecosysteemtype kan een subindeling worden gehanteerd naar:
a. verontreiniging
b. eutrofiëring
c. ecosysteemonderzoek
N.B. De natte aspecten van oeverecosystemen worden meegenomen.

B_. Bnissie-onderzoek:
a. inventarisatie lozingen
b. stofeigenschappen
c. sanering afvalwaterlozingen

£ . Methoden en technieken;
a. analyse- en meettechnieken
b. wiskundige technieken
c. overige methoden en technieken

Daarnaast zal de natte milieudienst nog taken moeten vervullen op het
gebied van "Meting Basisgegevens", nader onderverdeeld in:
1. Manueel waterkwaliteitsmeetnet Rijkswateren
2. Automatisch meetnet Rijkswateren
3. Meetnet afvalwater
4. Inventarisaties en rapportages.
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In bijlage 2 staat een en ander nog eens samengevat in één schema.
Bij de schatting van de toekomstige personeelsbehoefte is voor taken
m.b.t. management en verdere interngerichte taken een percentage van
20% van het totaal aangehouden.

GVnr.2427
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1.

PROJECTGERICHT ONDERZOEK EN ADVIES
Algemeen

In het kader van een meer

integrale benadering ten aanzien van het

"waterstaatshandelen" zal de advisering met betrekking tot de effecten
voor de aquatische ecosystemen en de functies die deze vervullen toenemen.

Teneinde gefundeerde adviezen te kunnen geven zal de kennis met betrekking tot de effecten van ingrepen (aanleg, verbetering en onderhoud, beheer e.d.) moeten worden vergroot.

Enerzijds zal in het kader van speur- en ontwikkelingswerk anticiperend op de te verwachten adviesvragen algemene kennis moeten worden
opgebouwd met betrekking tot het functioneren van aquatische ecosystemen in relatie tot het menselijk handelen en de effecten daarvan op
deze systemen; anderzijds zal in toenemende mate door middel van projectgericht onderzoek de specifieke kennis

(specifiek

in de zin van

toegesneden op een concrete vraag) moeten worden vergroot. Hierbij
zal worden nagegaan welke functies het ecosysteem voor een eventuele
ingreep vervult; zoals natuur, visserij, recreatie, landbouwwatervoorziening, boezem- en proceswater etc.
Hierna wordt een prognose opgesteld over het functioneren van het systeem zonder en met de ingreep. Mede aan de hand hiervan kan worden bepaald of en op welke wijze het project ten uitvoer wordt gebracht.
In het navolgende zal in het kort een nadere toelichting worden gegeven op de bij de inventarisatie aangehouden indeling.
De inventarisatie zelf is opgenomen als bijlage 3.

1.1 Aanleg

' • ^ Xi5£Ï?$i-5£il!9
1.3 Onderhoud
De taakverkenning met betrekking tot het "projectgericht onderzoek en
advies" ten aanzien van aanleg

(1.1), verbetering

(1.2) en onderhoud

(1.3) betreft een opsomming van die items die in de nabije toekomst
aan de orde zullen komen.
Het projectgericht onderzoek en advies ten behoeve van aanleg, verbe-
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tering en onderhoud zal zich richten op het samen met de regionale directies en andere specialistische diensten genereren van alternatieven
voor

de bouw of andere ingrepen. Zowel de gevolgen voor het milieu

tijdens de uitvoering van de werken als de gevolgen voor het milieu in
de eindsituatie zullen in de afweging moeten worden betrokken.
Uiteraard betreft het hier een opsomming van werken die in eerste instantie op het werkterrein van regionale directies ligt. Bij veel van
deze werken zal de natte milieudienst echter van advies moeten dienen.

De advisering van de natte milieudienst en het eventuele projectgerichte onderzoek

zoals dat t.b.v. deze advisering zal moeten worden

uitgevoerd, zal betrekking hebben op de gevolgen van het (voorgenomen)
"waterstaatshandelen" voor de aquatische ecosystemen* en/of de potenties van de oppervlaktewateren voor (menselijke) gebruiksfuncties.

Vanzelfsprekend

zullen de regionale directies in veel gevallen even-

eens geadviseerd moeten worden t.a.v. waterloopkundige, morfologische
en droge milieu-aspecten die verband houden met de voorgenomen ingrepen. Deze adviezen zullen in het beleid moeten worden ingebracht. De
werkgroep spreekt zich niet uit over de wijze waarop een integratie
tot stand moet komen.

Opgemerkt wordt nog dat de grenzen tussen Aanleg, Verbetering en Onderhoud onderling en de grenzen van deze taakgebieden met Beheer (speciaal

1.4.6

Actief

Waterbeheer;

waterkwaliteitsbeheer/waterkwanti-

teitsbeheer) of met Openbaar Bestuur (met name 1.5.2) niet altijd even
scherp te trekken zijn.
Voor de inventarisatie van de taken van de natte milieudienst hoeft
dit echter geen problemen in te houden.

*

Daar waar in de taakinventarisatie de term "ecologische gevolgen"
wordt gebruikt worden slechts de gevolgen voor het aquatische milieu bedoeld.

GVnr.2427
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1.4

Beheer

1.4.1

YS£2UDDil}3vf £i£Dll}£_!?V0/wïz
Het aantal adviesvragen zal in de komende jaren stijgen als gevolg van
de recente wijziging van de WVO, krachtens welke bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen bedrijfstakken die indirect lozen, onder
het regime van de WVO worden gebracht. Gelet op de wettelijk voorgeschreven procedures en termijnen waaraan het RIZA bij de advisering
gebonden is, zal de afhandeling van deze vergunningsaanvragen een toenemende inzet vragen. Daarnaast zal de uiterste krachtinspanning nodig
zijn om de opgelopen achterstand in te halen.

1.4.2

5£üAl}I en ' i"El us ^S£ wijze van meting en bemonstering

Het ziet er niet naar uit dat de verontreinigingsheffing voor lozingen
op rijkswateren voor 1990 zal worden beëindigd. Het aantal heffingsplichtigen zal naar verwachting afnemen doordat meer rioolstelsels op
RWZI's worden aangesloten. Met het stijgen van het heffingsbedrag zal
het aantal bezwaar- en beroepschriften (en daarmee de adviesinspanning
ten behoeve van het Bureau Verontreinigingsontheffing

Rijkswateren)

echter toenemen.

1.4.3

Bezwaren en Beroepen

Door het toenemende aantal vergunningsplichtigen, de aard van de lozingen en de op grond van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne gecreëerde inspraakmogelijkheden zal het aantal bezwaren en beroepen tegen de te verlenen vergunningen toenemen.
Advisering

inzake beroep op de Kroon heeft hoge prioriteit. Voorts

dient de huidige, vrij aanzienlijke, achterstand ingelopen te worden.

1.4.4

§anS£ingsglannen_bedri^ven_en_gemeenten

Naarmate het einde van de saneringsperiode nadert zal het aantal te
beoordelen saneringsplannen afnemen. Verwacht mag worden dat de complexiteit echter zal toenemen. Voorts moet er nog een achterstand weggewerkt worden.
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1.4.5

uitkeringsregelingen, subsidies en schaderegelingen

De aanvragen in het kader van de uitkeringsregeling zullen naar verwachting afnemen. Het is niet ondenkbeeldig dat het aantal vragen om
subsidie of schadevergoeding in het kader van de vergunningen zal toenemen.

1.4.6

Actief Waterbeheer

Onder actief waterbeheer wordt in deze nota verstaan het dusdanig aanwenden van beheersmiddelen zodat het water beter kan voldoen aan de
functies, die daaraan zijn toegekend
huishoudingsplannen

in o.a. beleidsplannen, water-

en waterkwaliteitsplannen. Hierbij komen o.a. de

volgende probleemvelden aan de orde: eutrofiëring, kwantitatieve maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit (doorspoelen, peil regulering, minimum debieten), bodemverontreiniging en de gevolgen daarvan
voor het water, zout - zoet problematiek, slibproblematiek etc.

1.4.7

Overige beheerstaken

Een beperkt aantal taken worden in de inventarisatie

(bijlage 3) ge-

noemd .

1.5

Openbaar Bestuur/beleidsvoorbereiding

1.5.1

Be leids voorbe £?idin2_tibivi_wetgeving

1.5.1.1 Nationaal

De volgende wettelijke kaders zijn van belang: WVO, WVZ, WWHH, GWW.
Ten behoeve van de voorbereiding/wijziging van wetten en het voorbereiden van uitvoeringsbesluiten zal continue een zekere capaciteit benodigd zijn. Concreet betekent deze taak deelname aan voorbereidend
overleg en het uitbrengen van beleidsonderbouwende adviezen aan de DG
Rijkswaterstaat.

Meer

voor

provinciale

regelgeving

is de

deelname

aan/inbreng in Provinciale Commissies voor Advies en Bijstand (ook wel
Provinciale Commissie voor Waterbeheer) van belang.

GVnr 2427
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Daarnaast kunnen genoemd worden de adviezen inzake Koninklijke goedkeuring verorderingen provincies en waterschappen en werkzaamheden ten
behoeve van beantwoording van kamervragen.

1.5.1.2

Internationaal

Deze taak omvat de voorbereiding

ten behoeve van en de deelname aan

internationaal overleg over met name waterkwaliteitsaangelegenheden in
diverse

internationale

kaders. Een substantiële verbreding van deze

taak (meer dan waterkwaliteitsaangelegenheden!) wordt niet verwacht.
Op korte termijn neemt de benodigde inzet toe in verband met een gewenste meer

actieve opstelling

van Nederland

in het

internationaal

overleg.

1.5.2

Nationale_b^leidsnota^s_UMPi_N»raH) en planvorming waterhuishouding

Deze taak omvat het leveren van bijdragen vanuit kennis van het functioneren van het ecosysteem ten behoeve van en het deelnemen aan de
voorbereiding van belangrijke landelijke beleidsnota's

(zoals het IMP

en de NWHH) en plannen in de sfeer van beheer zoals:
Beleidsplannen voor grote wateren (bekkens),
teneinde een goede coördinatie tussen betrokken overheden
en een zo goed mogelijk functioneren van een bekken te bewerkstelligen is het "beleidsplan" geïntroduceerd, waarin door de betrokken overheden afspraken worden gemaakt over het gewenste functioneren van het bekken en de globale gevolgen die dit heeft voor inrichting en beheer.
Waterhuishoudingsplannen,
waterkwaliteitsplannen,
waterkwaliteitsbeheersplannen,
integrale beheersplannen, e.d.

1.5.3

CUWVO

De steeds uitgebreider wordende nationale en internationale wetgeving
op het gebied van de waterkwaliteit noodzaakt tot een sterke coördinatie tussen uitvoerende instanties (rijk, provincies, water- en zuive-
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ringschappen) .
pp centraal niveau (de natte milieudienst) dient hieraan een belangrijke ondersteuning te worden gegeven.

1.5.4

Overige adviezen

pm.

GVnr.2427
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2.

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK (S&O)

Onder S&O worden die onderzoeksprojecten begrepen waarin inventariserend en/of grensverleggend onderzoek plaatsvindt ten behoeve van het
genereren van kennis die indirect nodig is voor de beantwoording van
adviesvragen van heden en toekomst.

Bij het schetsen van de taken van de natte milieudienst

ten aanzien

van S&O wordt de volgende onderverdeling aangehouden:
- Inunissie-onderzoek

2.1

- Emissie-onderzoek

2.2

- Methoden en Technieken

2.3

2.1

Inunissie-onderzoek

2.1.0

Algemeen
Aanduiding van het vereiste S&O geschiedt per ecosysteemtype.
Per ecosysteemtype wordt een nadere onderverdeling aangehouden in een
drietal onderzoeksthema's nl.
1. Verontreiniging
2. Eutrofiëring
3. Ecosysteemonderzoek

Hierbij lenen de eerste twee thema's zich voor een algemene beschouwing vooraf (zie hierna onder A en B ) . Het thema ecosysteemonderzoek
zal

slechts

bijlage

uitgewerkt

4 een overzicht

worden

per

gegeven

ecosysteemtype. Voorts

van

het

wordt

algemene onderzoek

in

in de

immissiefeer.

A. YSES—ESÏ 11 *!* 1 ^
Bij verontreiniging kunnen verschillende agentia een rol spelen namelijk:
- "stoffen"
- micro-organismen
- warmte
- straling

rijkswaterstaat
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In de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer is de categorie "stoffen" verreweg de belangrijkste. Deze categorie kan vanuit verschillende

invalshoeken

nader

onderverdeeld

worden.

In

deze

notitie

wordt het volgende onderscheid aangehouden:
a) zuurstof-bindende stoffen
b) nutriënten
c) microverontreinigingen
Ad a) De sanering van lozingen van zuurstofbindende stoffen
is grotendeels voltooid. In het verleden is reeds veel
onderzoek uitgevoerd met betrekking

tot deze catego-

rie.
Behoudens

het

(verder)

ordenen

van

reeds

vergaarde

kennis (b.v. in het kader van waterkwaliteitsmodellering) lijkt verder S&O minder relevant.
Ad b) Zie hiervoor eutrofiëring
Ad c) In

het

waterkwaliteitsbeheer

verontreinigende

stoffen

vraagt

deze

in toenemende

categorie

mate de aan-

dacht. Deze categorie wordt veelal nader onderverdeeld
in
- anorganische microverontreinigingen
- organische microverontreinigingen

Voor

deze onderzoeksterreinen

menlijk

door

RIZA

worden momenteel geza-

en DDMI onderzoeksvisies

geformu-

leerd.
Deze onderzoeksvisies verkeren momenteel in een vergevorderde

fase

van

afronding.

Deze

onderzoeksvisies

zullen in hoge mate de invulling van het S&O terzake
bepalen.

De conclusies en aanbevelingen behorende bij genoemde
concept-onderzoeksvisies blijven in deze notitie verder buiten beschouwing.

De eutrofiëring van het oppervlaktewater vormt een van de belangrijkste problemen voor het waterbeheer in Nederland. Voor dit on-

G V m 2427
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derzoeksthema is door RIZA en DDMI gezamenlijk een onderzoeksvisie
geformuleerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar de conclusies en
aanbevelingen in het RIZA/DDMI rapport terzake van september 1981.

Voor

zowel het

geldt

dat

thema verontreiniging

mathematische

als het thema

ondersteuning/modellering

eutrofiëring

een

essentieel

onderdeel van het werk uitmaakt ondermeer ten behoeve van:
- het op logische wijze ordenen van kennis en structureren van het
verdere onderzoek;
- het beschrijven van processen en relaties;
- het prognotiseren van effecten van maatregelen.

Eveneens geldt dat, zowel voor het thema verontreiniging als voor
het thema eutrofiëring, het "slibonderzoek" een belangrijk deelaspect vormt. Het aspect "slib" loopt als het ware dwars door genoemde thema's heen. Voor de coördinatie van het slibonderzoek binnen
RWS wordt nauw samenhangend met eerdergenoemde onderzoeksvisies een
aparte nota voorbereid door RIZA

(chemische en biologische aspec-

ten) en W&W (fysische aspecten).

Nadere uitwerking per ecosysteemtype (zie ook bijlage 4 ) :

2.1.1

Getijde wateren

In een getijde-ecosysteem
waterhuishouding

zijn drie hoofdelementen te onderscheiden:

(hydraulica

en

waterkwaliteit),

bodemmorfologie/

samenstelling en flora/fauna. Deze drie elementen verkeren met elkaar
in een dynamisch evenwicht.
Het onderzoek betreft drie fasen:
1. inventarisatie elementen ecosysteem
2. proces-onderzoek, met het doel het functioneren van het ecosysteem te begrijpen.
3. het volgen van ontwikkelingen na een ingreep.

H l / » 96.07
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2.1.2

Stagnant zout

Stagnante zoute systemen zijn een niet zo vaak voorkomend ecosysteem
type. Als stagnant zout kunnen thans het Gcevelingenmeer en het Veerse
Meer worden beschouwd. Het ecosysteemonderzoek

richt zich onder meer

op verversing, stratificatie, zuurstof en nutriëntenhuishouding in relatie tot de levensgemeenschappen.

2.1.3

Stagnant zoet

Het onderzoek naar zoetwaterecosystemen verkeert in een geheel andere
positie dan dat naar zoutwaterecosystemen. Enerzijds is er veel meer
over

zoetwater

geconfronteerd

bekend, anderzijds wordt men hier met meer problemen
(toxische stoffen, thermische vervuiling, eutrofiëring,

effecten waterhuishoudkundige ingrepen, e.d.).

2.1.4

Rivieren

Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van kennis over het functioneren van het aquatisch milieu inclusief de uiterwaarden van de rivieren, bijvoorbeeld met het oog op adviezen inzake koelwaterproblematiek, eutrofiëring, organische en anorganische microverontreinigingen,
slib en kwantitatieve beheersmaatregelen.

2.2

Emissie-onderzoek

In het kader van de verdere ontwikkeling van het saneringsbeleid zal
het algemene onderzoek binnen RWS in de sfeer van de emissies (het afvalwater) moeten worden versterkt. De nadere invulling van dit S&O zal
vooral in het teken staan van de grote hoeveelheid zeer uiteenlopende
microverontreinigingen

zoals die in onze geïndustrialiseerde samenle-

ving in toenemende mate worden geproduceerd en toegepast, waarna deze
stoffen langs verschillende wegen in ons milieu terecht kunnen komen,
(zie ook 2.1: Immissie-onderzoek). Binnen het S&O wordt in de sfeer
van het emissie-onderzoek onderscheid gemaakt in:

GVnr 2427
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2.2.1

Inventarisatie lozingen

Voor de ontwikkeling van een saneringsbeleid voor de toekomst is het
noodzakelijk in zijn algemeenheid te weten wat er zoal aan verontreinigingen voorkomt of kan komen in verschillende typen lozingen. Hierbij zal, zeker naarmate de sanering voortschrijdt, in toenemende mate
aandacht geschonken moeten worden aan zgn. diffuse bronnen

(uit-/af-

spoeling grond, luchtverontreiniging).

2.2.2

Stofeigenschappen

Voor de ontwikkeling van een toekomstig saneringsbeleid is het van belang de juiste prioriteiten te kunnen stellen t.a.v. het grote aantal
verontreinigingen dat op een of andere wijze in het aquatisch milieu
kan geraken. De kennis met betrekking tot lozingen vanuit verschillende bronnen dient hiertoe gecombineerd

te worden met algemene kennis

met betrekking tot stofeigenschappen. Het betreft hier:
- kennis met betrekking tot het "toxicologisch profiel"
(algemene en globale

kennis met betrekking

tot de (geno)toxici-

teit, persistentie en bioaccumulatie);
- kennis met betrekking tot de fysisch/chemische eigenschappen van
stoffen (b.v. oplosbaarheid, sorptiegedrag, vluchtigheid e t c ) .
Enerzijds betreft dit onderzoek naar de stoffen sec, anderzijds bestaan uiteraard nauwe relaties met 2.1. (gedrag en effecten

(micro)

verontreinigingen in het aquatisch milieu).

2.2.3

§a]}ering_ lozingen

Voor het nader aan kunnen geven van wenselijkheden en mogelijkheden
van sanering van lozingen dient algemene kennis met betrekking tot:
- "schone" produktie processen;
- optimalisatie bestaande zuiveringstechnieken;
- nieuwe afvalwaterbehandelingssystemen;
opgebouwd en up to date gehouden te worden.
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De

betrokkenheid

van RWS bij dit type

algemeen

onderzoek

komt

in

hoofdzaak neer op het stimuleren en intensief begeleiden en voorts het
volgen van onderzoek dat door derden wordt uitgevoerd.

2.3

Ontwikkeling Methoden en Technieken

Ten behoeve van een adequate uitvoering

van taken betreffende S&O,

projectgericht onderzoek en advies en ook meting basisgegevens is het
van belang dat in voldoende mate aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken. Het betreft methoden en
technieken op velerlei terrein.

2.3.1

Bemonsterings-, analyse- en meettechnieken

Naast voortdurende aandacht voor nieuwe bemonsteringstechnieken maakt
de toenemende aandacht voor met name microverontreinigingen

(zie ook

2.1. en 2.2.) het ontwikkelen van nieuwe analyse- en meettechnieken
zowel voor immissie-onderzoek als voor emissie-onderzoek noodzakelijk.
Voortvloeiend uit de AMvB "Waterkwaliteitsdoelstellingen en -metingen"
zal in toenemende mate aandacht geschonken moeten worden aan ringonderzoeken (intercalibratie laboratoria).
Als voorbeelden kunnen voorts nog genoemd worden:
- de ontwikkeling van bemonsteringsapparatuur

(ook voor biolo-

gisch onderzoek);
- de ontwikkeling van methoden voor toxiteitstoetsing;
- de

ontwikkeling

en

operationalisering

van

remote-sensing

technieken.

2.3.2

Wiskundige technieken

Ten behoeve van de interpretatie van onderzoeksresultaten en het voorspellen van bepaalde ontwikkelingen (b.v. na een maatregel of ingreep)
zijn wiskundige technieken ("modellen") onmisbaar.

Binnen RWS dient de algemene kennis met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op dit punt vergroot en up to date gehouden te worden.
Hierbij dient met name aandacht te worden geschonken aan de toepas-
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baarheid en betrouwbaarheid van "modellen" ten behoeve van beleid en
beheer (vraag, aanbod, (on)mogelijkheden) en aan optimaliseringstechnieken (optimalisatie parameter-, lokatie- en frequentiekeuze).

2.3.3

Overige methoden en technieken

Als voorbeelden kunnen worden genoemd:
- diverse

automatiseringsprojecten:

laboratorium-automatise-

ring, opslag en verwerking van gegevens;
- risico-analyse: kwantificering van zekerheden en onzekerheden
waarmee beheerder/beslisser rekening moet houden;
- visualisatie

technieken:

zichtbaar

maken van

te verwachten

veranderingen in ecosysteem en landschap;
- afwegingsmethodieken wederzijds beïnvloede watergebieden. Deze dienen ertoe te leiden dat beleidsbeslissingen kunnen worden genomen op basis van een systematisch inzicht in de relaties tussen de belangen in de bedoelde gebieden;
- afwegingsmethodieken niet-gelijksoortige aspecten. Op het gebied van de beleving van milieu (de subjectieve milieuwaardering

b.v. versus

worden gevolgd.

economische

belangen) moet de

literatuur
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3.

METING BASISGEGEVENS

Het taakgebied

"Meting Basisgegevens" is niet alleen een belangrijke

pijler voor het beheer en advieswerk dienaangaande, maar is ook voor
het projectgericht- en algemeen onderzoek van betekenis.

3.1

Manueel_waterkwaliteitsmeetnet Rijkswateren

Er wordt naar gestreefd

(rekening houdend met de informatiebehoefte,

nationale wettelijke verplichtingen en internationale verplichtingen)
de inspanningen ten aanzien van metingen in het compartiment water te
beperken. Daarnaast zal na de vereiste voorstudie en methodiekontwikkeling in toenemende mate op routinematige basis aandacht worden besteed aan het voorkomen van microverontreinigingen in andere compartimenten (slib, organismen) van het aquatische systeem.
Het RIV/RID pakket zal geleidelijk door RWS worden overgenomen.
Voorts wordt een nieuw gegevensopslagsysteem ontworpen en gebouwd.

3.2

Au

^2 ma tisch_mee £2®£_Rijkswat S r e n

De bouw van automatische meetstations wordt voorlopig als voltooid beschouwd. Voor na 1987 moet een nieuw telemetrie systeem worden ontworpen (2.3.3) en gebouwd. Binnen de randvoorwaarde van de huidige inzet
in mensjaren zullen nieuw ontwikkelde monitoren voor relevante parameters worden beproefd en mogelijk in gebruik worden genomen (vooral met
het oog op de snellere signalering van calamiteiten) . De wenselijkheden

en mogelijkheden

van

andere presentatievormen

van meetgegevens

worden onderzocht.

3.3

M

®f£l}ft_afvalwater

De werkzaamheden

ten behoeve van de controle op de naleving van de

vergunningsvoorschriften zullen moeten toenemen ten gevolge van:
- toename aantal vergunningen;
- toename voorschriften per vergunning;
- toegenomen politieke druk op controle naleving vergunningsvoorschriften.

GVir 2427
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De meetinspanning ten behoeve van de controle van heffingen zal enigszins af kunnen nemen. Voorts bestaan vergevorderde plannen voor de
bouw van een geautomatiseerd gegevensopslagsysteem voor opslag en verwerking van emissie-gegevens.

3.4

ïBÏ£Dï?£lf2£iS!LSD_E2BB2E£2I£s
Er zal in toenemende mate aandacht moeten worden besteed aan de bewerking van en de rapportage over de gegevens zoals die op routinematige
basis worden verzameld in de diverse meetnetten. Als voorbeeld kunnen
worden genoemd

de meerjaren

waterkwaliteitsrapportages

Rijn, Maas,

Hesterschelde en Waddenzee.
Voorts

zal

in het

kader

van de

AMvB

waterkwaliteitsdoelstellingen

jaarlijks aan de EG gerapporteerd moeten worden.
Het voornemen bestaat de voorbereidingen ten behoeve van deze rapportages zoveel mogelijk te automatiseren.
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4.

SCHATTING BEHOEFTE PERSONEEL EN MIDDELEN NATTE MILIEUDIENST VOOR DE
UITVOERING VAN DE GEÏNVENTARISEERDE TAKEN

In dit hoofdstuk wordt een schatting gegeven van de behoefte aan personeel en middelen van de natte milieudienst teneinde de geïnventariseerde taken te kunnen uitvoeren.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat deze schattingen louter
betrekking hebben op de natte milieudienst.
In het gehele taakveld van de natte milieuzorg binnen de Rijkswaterstaat zal met name ook bij regionale directies, bij de directie Waterhuishouding en Waterbeweging en bij de Wegbouwkundige Dienst in toenemende mate capaciteits-inzet nodig zijn. Hieraan is door de Werkgroep
Milieu bij de kwantificering geen aandacht geschonken.

Personeel
In onderstaand overzicht wordt enerzijds aangegeven wat de huidige capaciteitsinzet van het RIZA en DDMI is op de verschillende hoofdtaken
en anderzijds wat de capaciteit van de natte milieudienst moet zijn
omstreeks 1990.

KWANTIFICERING HOOFDTAKEN NATTE MILIEUDIENST
Capaciteits-

Benodigde capaci-

inzet RIZA en

teitsinzet natte

DDMI gezamen-

milieudienst in

lijk in 1983

1990

1. PROJECTGERICHT ONDERZOEK EN ADVIES
11

8

2

4

0,5

2

1.4.1. VERGUNNINGEN WVO, WVZ

11

24

1.4.2. HEFFINGEN RIJKSWATEREN

3

3

1.4.3. BEZWAREN EN BEROEPEN

4

8

1.4.4. SANERINGSPLANNEN

4

4

1.1. AANLEG
1.2. VERBETERING
1.3. ONDERHOUD
1.4. BEHEER

GVnr 2427
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1 . 4 . 5 . UITKERINGEN, SUBSIDIES ETC.
1 . 4 . 6 . ACTIEF WATERBEHEER
1 . 4 . 7 . OVERIG BEHEER

5

5

18

36

4

10

1 . 5 . OPENBAAR BESTUUR/BELEIDSVOORBEREIDING
1 . 5 . 1 . WETGEVING (NATIONAAL +
10

INTERNATIONAL
1.5.2. (NATIONALE) BELEIDSNOTA'S/PLANVORMING
1.5.3. CUWVO
1.5.4. OVERIGE ADVIEZEN

11

16

1,5

4

4

4

2. SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
2.1. IMMISSIE-ONDERZOEK
2.1.1. GETIJDE WATEREN (INCL; NOORDZEE)
12

2.1.1.1. VERONTREINIGING

6

2.1.1.2. EUTROFIËRING

49

48

1

3

0,5

2

4

4

2.1.3.1. VERONTREINIGING

3

12

2.1.3.2. EUTROFIËRING

6

10

11

39

2.1.1.3. ECOSYSTEEM
2.1.2. STAGNANT ZOUT
2.1.2.1. VERONTREINIGING
2.1.2.2. EUTROFIËRING
2.1.2.3. ECOSYSTEEM
2.1.3. STAGNANT ZOET

2.1.3.3. ECOSYSTEEM
2.1.4. RIVIEREN

14

2.1.4.1. VERONTREINIGING
2.1.4.2. EUTROFIËRING

22

2.1.4.3. ECOSYSTEEM
2.2. EMISSIE-ONDERZOEK

4

11

2.2.2. STOFEIGENSCHAPPEN

4,5

11

2.2.3. SANERING LOZINGEN

8

11

26

27

2.2.1. INVENTARISATIE LOZINGEN

2.3. METHODEN EN TECHNIEKEN
2.3.1. BEMONSTERING, ANALYSE, METEN
2.3.2. WISKUNDIGE TECHNIEKEN
2.3.3. OVERIGE METHODEN EN TECHNIEKEN

GVnr.2427
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3

« METING BASISGEGEVENS
3.1. MANUEEL

WATERKWALITEITSMEETNET

RIJKSWATEREN
3.2. AUTOMATISCH

30

34

11

12

23

32

7

9

WATERKWALITEITSMEETNET

RIJKSWATEREN
3.3. MEETNET AFVALWATER
3.4. INVENTARISATIES EN RAPPORTAGE

290

SUB-TOTAAL

MANAGEMENT, BEZ,

90

TOTAAL

457 (+167

(20%)

380

115

572 (+192)

In vorenstaande aantallen is niet begrepen de capaciteit van uitbestede werkzaamheden.

Voor 1983 wordt door DDMI 62 manjaar uitbesteed en door RIZA 45 manjaar uitbesteed.

T.b.v. het taakgebied meting basisgegevens wordt daarnaast ca. 10 manjaar per jaar ingezet door de verschillende regionale directies (schepen, monstername, monster transport e t c ) .

Voor

1990 bedraagt de schatting

in totaal ca. 150 manjaar uitbeste-

ding.

Uiteraard ligt hierin een sterke relatie met de schatting aan benodigde financiële middelen.

Financiële middelen
Het toegewezen budget voor het RIZA in 1983 is 10,0 miljoen. Voor DDMI
bedraagt het toegewezen budget 17,9 miljoen. Totaal komt dit neer op
27,9 miljoen (dit is exclusief personeelskosten).

GVnr 2427
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Voor

een schatting van de financiële behoefte van de natte milieu-

dienst voor 1990 is dit totaal vermenigvuldigd met een factor 1.5 gebaseerd op de noodzakelijk geachte groei van de capaciteit. Dit leidt
tot een schatting van 42 miljoen voor 1990.

rijkswaterstaat
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5.

SLOTOPMERKINGEN

In

dit hoofdstuk

zullen

allereerst

enkele

algemene

slotopmerkingen

worden gemaakt ( a ) .
Daarnaast zal kort worden ingegaan op
(b) - de relatie

met de Drieluik

werkgroepen

"Waterhuishouding"

en

"Beheer en Onderhoud".
(c) - de taakafbakening

tussen de specialistische

natte

milieudienst

en de WBD
(d) - de toetsing van de schattingen aan die van de TRWS projectgroep
5 ("Verbreden en Verdiepen").

a. Algemeen
De nota van de werkgroep Milieu kan worden beschouwd
werking

van de

nota

"De Rijkswaterstaat

en

de

als een uit-

zorg

voor

het

milieu", doch beoogt niet hiervoor in de plaats te treden.
De nota "De Rijkswaterstaat

en de zorg voor het milieu" bestrijkt

duidelijk een breder terrein dan de onderhavige nota.
Voor de schatting van de benodigde capaciteit en de benodigde middelen is uitgegaan van een min of meer gelijkmatige groei naar een
hoger

stabilisatieniveau. Het jaar

1990 is als peiljaar

genomen,

waarin geen bijzondere pieken of dalen worden verwacht.

b. Relatie met de andere Drieluik werkgroepen
Zoals

al eerder

in dit rapport

is aangegeven

heeft de werkgroep

Milieu zich geconcentreerd op de taken van de specialistische natte
milieudienst
voorbereiding

binnen

het kader van het waterbeheer

en -vorming dienaangaande

en de beleids-

zoals dat tot het taakge-

bied van de RWS gerekend moet worden.
Wat betreft de zorg voor het natte milieu liggen er eveneens taken
voor

de

regionale

directies

en

tal van andere

specialistische

diensten (bijv. W. en W, WBD, DIV, M D ) .
Aan deze taken en de kwantificering

daarvan

is door de werkgroep

Milieu geen aandacht geschonken. Dit ligt veeleer

o p het terrein

van de overige Drieluik werkgroepen (met name "Waterhuishouding" en
"Beheer en Onderhoud") en op dat van andere specialistische diensten.

GV nr. 2427
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Wanneer verscheidene specialismen betrokken zijn bij het onderzoek
en de advisering ten aanzien van een bepaald project, dienen onderzoeksinspanningen en adviezen, waar een duidelijke relatie bestaat,
geïntegreerd te worden.

c. Taakafbakening nat/droog
De werkgroep Milieu heeft na overleg met vertegenwoordigers van de
WBD getracht duidelijkheid te krijgen over de taakverdeling tussen
de natte en de droge milieudienst. Hoewel over een enkel onderdeel
(met name de duinen) tussen de betrokken diensten nog geen overeenstemming bestaat heeft de werkgroep gemeend in dezen toch een aanbeveling te moeten doen.
Daarbij kan als algemeen criterium het volgende worden gehanteerd:
Wanneer de relatie ecosysteem-water ligt in het grondwater is sprake van "droog"; wanneer de beïnvloeding van het ecosysteem voornamelijk plaatsvindt door het vrije oppervlaktewater

is sprake van

"nat".

Een meer concrete aanduiding wordt in het onderstaande aan de hand
van voorbeelden gegeven:
vennen (zo RWS daar iets mee te maken heeft/krijgt)
+ geïsoleerd liggend (vnl. bepaald door het grondwaterpeil)

droog

+ als deel van een waterhuishoudkundig systeem (bijv. doorvoer van water)

nat

2SYSE_______2S____S___SES_
+ platen, kwelders, slikken en schorren

nat

+ strand tot HHW

nat

-i- oeververdedigingssystemen

(hard substraat)

nat

+ duinen, dijken boven HHW

droog

+ inlagen

nat

2SYSE5___SES2_S__E_Y_SESD
+ oeververdedigingssystemen (strekdammen, stortsteen,
rietkragen)
+ dijklichaam boven hoogwaterlijn

nat
droog
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+ uiterwaarden

blijft
een

samenwerkingsge-

bied; het
van

de

zwaartepunt

aandacht

zal

afhankelijk

van

mate

bepaalde

waarin

elementen

in

de

het

uiterwaardengebied beïnvloed worden door de
frequentie

van

over-

stroming bij de natte
-dan wel droge milieudienst liggen.

landschap
Het zwaartepunt van deskundigheid met betrekking tot landschappelijke

inpassing/visuele

beleving

van

werken

dient

bij

de

droge

milieudienst te worden gelegd.

De voorgestelde scheiding met betrekking tot de waterkeringen zal
er veelal toe leiden, dat de milieu-aspecten van dijken en duinen
geïntegreerd door beide diensten worden behandeld.

d. Toetsing aan_uitkomsten TRWS
TRWS projectgroep 5 heeft tot taak de verdiepings- en verbredingsmogelijkheden van de RWS taken te inventariseren. Projectgroep 5
moet daarbij tevens de daarbij behorende personele bezetting en financiële middelen aangeven. Op 7 januari j.1. verscheen het eindrapport van TRWS projectgroep 5.

TRWS projectgroep 5 heeft hierin de verdiepings- en verbredingsmogelijkheden

aangegeven voor een vijftal vakgebieden

("bestuur en

wetgeving"; "ruimtelijke ordening"; "bedrijfsbeheer"; "techniek" en
"milieu") bij verschillende scenario's van verdiepen en verbreden.
Het is interessant de schattingen van de werkgroep Milieu ten aanzien van de personeelsbehoefte van een natte milieudienst te vergelijken met de resultaten van TRWS projectgroep 5. Voor deze verge-

GVnr.2427
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lijking zijn de TRWS vakgebieden "bestuur en wetgeving" en "milieu"
relevant.

De werkgroep Milieu schat de behoefte aan personeel voor de hoofdtaken van de natte milieudienst voor het jaar 1990 in op 457 personen (exclusief management e.d.). Ten opzichte van de huidige situatie (1983) betekent dit een toename van 167 personen. Deze toename
is nodig om de Rijkswaterstaatstaak naar behoren te kunnen vervullen (dus geen "Verbreding").

TRWS projectgroep 5 komt voor het naar behoren - zij het minimaal uitvoeren van de Rijkswaterstaatstaak
ting

van

de

gewenste

uitbreiding

(scenario 1) tot een begro-

van

de

natte

specialistische

dienst van 141 personen.
Een combinatie van scenario 1 en scenario 3, dat wil zeggen inclusief passieve (= op verzoek) dienstverlening aan derden leidt tot
een gewenste groei van de natte milieudienst van 166 personen.

GVnr.2427
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Bijlage 1
Samenstelling Werkgroep Milieu

E.A. Bosman, voorz.

-

Dir. Waterh. en Waterbeweging

F. Dijkman

-

RIZA

J. Leentvaar

-

Deltadienst

J.A. van Werkum

-

Dir. Zeeland

J.C. Diekman

-

Afd. Organisatie RWS

J. van Leeuwen

-

Dir. Benedenrivieren

Algemene secretaris Operatie Drieluik:

dhr. P.M.A. Davis

GV nr, 2427

-

Afd. Organisatie RWS
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BIJLAGE 2
HOOFDINDELING TAKEN NATTE MILIEUDIENST
HOOFDTAKEN

1. PROJECTGERICHT ONDERZOEK EN ADVIES

subindeling: 1.1 AANLEG
1 .2 VERBETERING
1•3

ONDERHOUD

1.4 BEHEER

sub indeling
1.4.1 Vergunningverlening

WVO,

WVZ

1.4.2 Heffingen rijkswateren
1.4.3 Bezwaren en beroepen
1.4.4 Saneringsplannen
1.4.5 Uitkeringsregelingen, subsidies, schaderegelingen
1.4.6 Actief waterbeheer
1.4.7 Overige beheerstaken
1.5 OPENBAAR BESTUUR/
BELEIDSVOORBEREIDING

sub i ndeli ng
1.5.1 Beleidsvoorbereiding
t.b.v. wetgeving
1.5.2 Planvorming
1.5.3 CUWVO
1.5.4 Overige adviezen

w

o

5

2. SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK (ALGEMEEN ONDERZOEK)

2.1

2.2

IMMISSIE ONDERZOEK

EMISSIE ONDERZOEK

indeling:

indeling:

Vervolg bijl. 2

2.1.0 ALGEMEEN
2.1.1 GETIJDEWATEREN

subindeling :

2.1 :2 STAGNANT ZOUT

2.1.x.l VERONTREINIGING

2.1.3 STAGNANT ZOET

2.1.x.2 EUTROFIËRING

2.1.4 RIVIEREN

2.1.x.3 ECOSYSTgEM ONDERZOEK

2.2.1 INVENTARISATIE LOZINGEN
2.2.2 STOFEIGENSCHAPPEN
2.2.3 SANERING LOZ INGEN
subindeling :
2.2.3.1 SCHONE PRODUKTIE
PROCESSEN
2.2.3.2 OPTIMALISATIE BESTAANDE
ZUIVERINGSTECHNIEKEN
2.2.3.3 NIEUWE

AFVALWATERBEIIAN-

DELINGSSYSTEMEN

2.3

ONTWIKKELING METHODEN EN TECHNIEKEN
indeling:

2.3.1 BEMONSTERINGS-, ANALYSE- EN MEETTECHNIEKEN
2.3.2 WISKUNDIGE TECHNIEKEN
2.3.3 OVERIGE METHODEN EN TECHNIEKEN

3. METING BASISGEGEVENS

indeling:

3.1

MANUEEL WATERKWALITEITSMEETNET RIJKSWATEREN

3.2

AUTOMATISCH MEETNET RIJKSWATEREN

3.3

MEETNET AFVALWATER

3.4

INVENTARISATIES EN RAPPORTAGES
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I n v e n t a r i s a t i e taken projectgericht onderzoek en advies
Taken per regio

BIJLAGE 3
Capaciteit
1983

1.

1 .1

GVnr.2427

PROJECTGERICHT
ONDERZOEK EN
ADVIES
AANLEG

NOORD

Verbindingsdam Rottumeroog-Rottumerplaat
- ecol. gevolgen.
Uitbreiding Eemshaven
- situering/dimensionering toegangsgeul i.v.m. ecol. gevolgen.
Geulverlegging Eems
- (nadere tracéverleggingen) gevolgen ecosysteem.
- ecol. effecten
- wijziging zout/zoet situatie
Eems-Dollard.
Aanleg Markerwaard
- gevolgen versch. varianten
van het dijktracé op waterkwaliteit, flora en fauna van
randmeren
- waterkwaliteit afwateringsstelsel in Markerwaard
- onderzoek naar potentiële
ecol. waarden van toekomstige
randmeren.
Aanleg Recreatie-eilandjes in
randmeren
- vormgeving + taluds i.v.m. potentiële biol. waarden
- gevolgen gebruik afvalstoffen
- vegetatieonderzoek randmeren
- waterkwaliteit t.g.v. specieberging
Aanleg Stichtse Brug
- wateruitwisseling randmeren
Landaanwinningswerken in Waddenzee
- onderzoek naar mogelijkheden
natuurbouw.
Kustverdediging Noordzeekust
Dollardkanaal
- ecol. gevolgen
Defensiegeul
- ecol. gevolgen geul naar Lauwersmeer

32
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

1990

- onderzoek milieuwaarden in
duinzone
2,2

ZUID-OOST . Waterkrachtcentrales Maas
- locatie-onderzoek
- ecol. effecten; o.a. bodem,
morfologie, peil
. Werken t.b.v. doorvoer water
naar Brabant
. Afdamming Donge
- ecol. gevolgen
. Afdamming Lingehaven en/of verbetering sluis
- ecol. gevolgen
. Verdieping Grensmaas
- ecol. gevolgen
. Afwerking van ontgrondingen
- onderzoek naar mogelijkheden
natuurbouw
. Bovenstroomse ingrepen Maas
i.v.m. minimum afvoer
. Capaciteitsvergroting beneden
Gr ave
- ecol. gevolgen
. Cabergkanaal
- ecol. gevolgen
. Born-Neusskanaal
- globaal onderzoek
0,5

ZUID-WEST . Milieukundige begeleiding Deltawerken
- uitvoering Kanaal door ZuidBeveland
- aanpassingswerken
- vormgeving, inrichting en
landschappelijke inpassing
- aangroeiproblematiek
- gevolgen u i t s t e l comp. dammen
voor milieu + v i s s e r i j
- milieugevolgen van aanpassingswerken
- milieugevolgen diverse werkzaamheden: o . a . effecten mater i a a l k e u z e , perswater, v e r spreiding zand
. Compartimentering
- kwaliteitsmodel Oosterschelde
. Spuimiddel Veerse Meer
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BIJLAGE 3
Taken per r e g i o

Capaciteit
1983

1990

5,5

0,5

1,8

0,5

- gevolgen voor milieu
Hevel in Grevelingendam
- invloed gewijzigde stroming
op ecosysteem en waterkwaliteit in Grevelingenmeer en Krammer/Volkerak

NOORZEE

. Slufterproject
- M.E.R.-studie

- uitvoering werken
- evaluatie ecol. gevolgen
- onderzoek t.b.v. projectnota
- advisering bij de uitvoering
- evaluatie milieugevolgen
. Kustuitbreiding Hoek v. Holland/
Scheveningen
- onderzoek t . b . v . p r o j e c t n o t a
- uitvoeringswerken
- e v a l u a t i e e c o l . gevolgen
. K u s t u i t b r e i d i n g o v e r i g ZuidHolland
- beschrijving huidige biotische
milieu
- i n v l o e d op morfologie in omgeving
- i n v l o e d op mariene milieu op
l a n g e termijn
- milieukundige begeleiding u i t voering
- e v a l u a t i e e c o l . gevolgen

ALGEMEEN

. Oeverbeschermingsmaatregelen
- e c o l . gevolgen voor de w a t e r k w a l i t e i t van de v e r s c h i l l e n d e
materialen
- nagaan of n a t u u r l i j k e oeverbeschermingsmaatregelen mogelijk
zijn
. Oevers van waterwegen
- onderzoek mogelijkheden natuurbouw
- milieuvriendelijke materialen/
constructies
- p r o c e s s e n in oeverzones
0,5
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BIJLAGE 3
Taken per regio

1.2

Capaciteit
1983

1990

0,5

0,5

0,5

0,5

VERBETERING
NOORD

Amoveren Hardersluis en evt. dam
- gevolgen voor ecosysteem en
eutrofiëring
Oranjesluizen
- gevolgen waterkwaliteit en
ecologie
- gevolgen door graven vuilstort

ZUID-OOST

ZUID-WEST

Verleggen uitmonding zijbeken
Maas
Verbreding Maas-Waalkanaal
Verbetering Stuwen Maas
Verbetering Brabantse en MiddenLimburgse kanalen
- onderzoek naar effecten kwel,
oever inrichting en oeverbescherming
- geologisch onderzoek
- hydrologisch onderzoek
- grondmechanisch onderzoek
- natuuronderzoek
Afsnijding Maasbocht bij Elsoo
- ecol. gevolgen
Afsnijding Maasbocht bij Neer
- ecol. gevolgen
Verbetering Kanaal Almelo- de
Haandrik
- ecol. gevolgen
Aanpassingen Rijntakken
- ecol. gevolgen

Verdieping Westerschelde
- ecol. gevolgen
- gevolgen waterkwaliteit a.g.v.
baggerwerkzaamheden
Bochtafsnijding Bath
- ecol. gevolgen bij uitvoering
- evaluatie ecol. gevolgen
- gevolgen voor Land van Saeftinghe
- gevolgen voor Noordelijke Kom
Verbetering Oude Maas
- gevolgen voor morfologie en
zoutindringing
- ecol. gevolgen

rijkswaterstaat
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BIJLAGE 3

Taken per regio

Capaciteit
1983

1990

0,5

2,5

0,5

0,5

Open Hartelkanaal
- evaluatie gevolgen zoutindringing
Verbetering Scheur
- verandering zwevend stofgehalte
- veranderingen omgevingsfactoren bodemdieren
- relatie geulverdieping soortenrijkdom
Bochtafsnijdingen Hollandsche
IJssel
- ecol. gevolgen

NOORDZEE

1.3

Verdieping Eurogeul/721 en 751
geul
- gevolgen ecosysteem
- zoutindringing
- relatie geulverdieping-soortenrijkdom
Scheepvaartgeul naar IJmuiden
- ecol. gevolgen

ONDERHOUD
ALGEMEEN

Onderhoud scheepvaartgeulen in
rivieren, kanalen, op zee en in
havens
- relatie frequentie van het onder houdsbaggerwerk en het
functioneren van het ecosysteem
- ecol. effecten van baggeren
- tijdstip van baggeren (jaargetijde)
- wijze van uitvoeren
- maatregelen om verspreiding
van verontreinigingen tegen te
gaan
Zandsuppletie Kust
- ecol. gevolgen
Stuifdijk Schiermonnikoog
- onderzoek naar gevolgen achterwege laten onderhoud
°'5

I
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

1.4

BEHEER

1.4.1 VERGUNNINGEN
WVO, WVZ

. Advisering
. Advisering t.a.v. koelcapaciteit
en warnttespreiding

11

24

1.4.2 HEFFINGEN
RIJKSWATEREN

. Advisering t.b.v. B.V.R.
incl. meting en bemonstering

3

3

1.4.3 BEZWAREN EN
BEROEPEN

. Advisering

4

8

1.4.4 SANERINGSPLANNEN

. Beoordeling plannen van bedrijven en gemeenten

1.4.5 UITKERINGSREGELINGEN ,
SUBSIDIES,
SCHADEREGELINGEN

. Beoordeling aanvragen in kader
van
- uitkeringsregelingen
- subsidies
- schaderegelingen

1 .4.6 ACTIEF WATERBEHEER
NOORD . Eutrofiëring Veluwerandmeren
- div. onderzoeken
- P.-rijk Bodemslib
- onderwatervegetatiekarter ing
- doorspoelen
- verdieping
. Doorspoelen Markermeer en Randmeer
- relatie doorspoelen met waterkwaliteit en capaciteit gemaal
IJmuiden
. Peilverhoging of -verlaging IJsseimeer
- gevolgen voor o.a. natuur,
vooral bij oeverzones
. Stuurprogramma's
- ecol. gevolgen
. Spuiprogramma sluizen Afsluitdijk
- effect bodemfauna Waddenzee
. Doorspoelen ARK/NZK
. Locatiekeuze uitslag polderwater
Flevopolders
. Eutrofiëring IJsselmeer
- defosfatering Wervershoof
GVnr.2427
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

1990

1

4

0,5

0,5

Biologisch onderzoek Noordzeekanaal
P-belasting Eem-Gooimeer
- defosfatering afwateringsgebied
Onderzoek schade ingezogen vis
Eemcentrale

ZUID-OOST . Stuwprogramma-Maas
-Nederrijn/Lek
- ecol. gevolgen
. Beheer regelwerken Brabantse kanalen
. Minimum debiet Grensmaas
. Afschermen vuilstort in winterbed
. Minimum afvoer Maas t.b.v. aquatisch milieu
. Invloed recreatie op aguatisch
milieu
. Depots in winterbed
- gevolgen voor het milieu van
verschillende soorten depots
. Optimalisering waterbeheer Brabantse kanalen
- beheer sluis Panheel

ZUID-WEST . Beheer Regelwerken o.a.:
a. inlaatmiddel Volkerakdam
b. Spuikanaal Bath
c. Krammersluizen
d. Brouwersspuisluis
e. hevel Grevelingendam of doorlaatmiddel Grevelingendam
f. Sluis Kats
g. Haringvlietsluizen
h . Stuw Hollandse I J s s e l
i . (poldergemalen)
gevolgen voor p e i l , waterkwal i t e i t ( o . a . zout) en ecosysteem
. Beheer kanalen door Walcheren en
Gent-Terneuzen, Kanaal door ZuidBeveland en S c h e l d e - R i j n v e r b i n d i n g
. Beheer O o s t e r s c h e l d e k e r i n g

- o.m. b i j s t e l l i n g
- onderzoek milieurandvoorwaarden ( e r o s i e van p l a t e n en
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BIJLAGE - 3 ~

Taken per regio

.

.

.

.

Capaciteit
1983

1990

12

14

0,6

3,3

slikken)
- natstand/droogstand bodemdieren
- herstelperiode
- evaluatie gevolgen
- bijstelling beheer
Deltaschadewet
- visserij
- verdrogingsschade omliggend
land
Ontzilting Krammer/Volkerak en
Zoommeer
- milieukundige begeleiding
Ontzilting Markiezaatsmeer
- milieukundige begeleiding
- volgen veranderingen ecosysteem Markiezaatsmeer
Ontzilting Grevelingenmeer
- milieukundige begeleiding van
de veranderingsprocessen
- voortdurende evaluatie

. Verontreiniging drainwater
Groote Lucht
. Oeverontwikkeling
. Opruimen/isoleren oude vuilstorten in winterbed (Holl. IJssel)
. Invloed lozing RWI's op bact.
k w a l i t e i t Oosterschelde
NOORDZEE

Loswal Noord
- omgevingsvariabelen die Loswal
Noord beïnvloeden
- verspreiding s l i b en verontreinigingen afkomstig van Loswal Noord
- omvang van retourstroom van
s l i b naar havengebied
- omvang kustgericht s l i b t r a n s port
- omvang zeewaartsgericht s l i b transport
- ecologisch functioneren t . o . v .
omringend land
Invloed verontreinigingen u i t
Zeebrugge op Westerscheldemond
Morfologisch onderzoek Noordzee

GVnr.2427
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

ALGEMEEN

. Specieberging/zandwinning t.b.v.
werken

- begeleiden locatiekeuze
- minimaliseren milieu-effecten
- diepe putten
. Zandwinning/Grindwinning
- gevolgen van het ontstaan van
diepe putten
- morfologische en milieutechnische haalbaarheid van winning op zee
- gevolgen van winning in Grensmaas
. Berging van baggerspecie (gelocaliseerd)
Milieu-effecten van:
- berging in oude Maasarmen
- berging in diepe putten
- berging op landlocaties
- berging in diepe geulen Krammer/Volkerak
- berging in Hollandsen Diep
- berging in zandputten
. Invloed slibstortingen in EemsDollard
. Berging van baggerspecie in grote wateren (Noordzee, Waddenzee,
Westerschelde)
- alternatieve stortlocaties

na storten (zwevend stofgehalte)
- mobilisatie verontreinigende
en eutrofiërende stoffen t i j dens en na storten
. Verontreinigd sediment/zwevend
slib
- invloed op waterkwaliteit, bodemdieren, aquatische organismen
. Slibproblematiek
- r e s t o r a t i e verontreinigde sedimenten
- microverontreinigingen in zwevend s l i b en sediment
. Inventariserend Aquatisch
Milieu-onderzoek (biotisch en
abiotisch milieu)
- Amsterdam-Rijnkanaal

- Kanalen
- Vecht
GVnr.2427
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

1990

3,9

14,2

4

10

- Noordzee
- Waddenzee
- Eems-Dollard
- IJsselraeergebied
- Rivieren, zomerbed
- Rivieren, winterbed
- Buitendijks gebied
- Oosterschelde
- Westerschelde
- Grevelingenmeer
- Veerse Meer
- Krammer/Volkerak
- Noordelijk Deltabekken
Effect van koelwaterlozingen op
milieu van
- Amsterdam-Rijnkanaal
- Noordzeekanaal
- IJ-meer
Invloed van terugwinnen op
milieu bij de Krammersluizen
Invloed van peilwisseling op
het milieu
Optreden bij calamiteiten
- verontreinigingen
- oliebestrijding
- calamiteitenmodel Rijn
IJsbestrijding
- ecol. gevolgen van alternatieve strategieën

.4.7.

1.5

GVnr.2427

OVERIGE BEHEERSTAKEN

OPENBAAR
BESTUUR

Milieugevolgen schelpenwinning
Milieugevolgen a.g.v. kokkelvisserij
Toepassingsmogelijkheden Zeezand
- effecten voor milieu via
grond- en opp.water
- duur van ontzilting
- ontzilting in Haringvliet
Pierenspitten
- gevolgen voor milieu van mechanisch spitten
- hersteltijd
Onderzoek naar gevolgen en bestrijding van Japans bessenwier,
zeegras en botuiisme

I
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BIJLAGE 3
Taken per regio

Capaciteit
1983

BELEIDSVOORBEREIDING
T.B.V. WETGEVING
1.5.1.1 NATIONAAL

1990

1.5.1

1.5.1.2 INTERNATIONAAL

Voorbereiding/wijziging wetten
en uitv. besluiten
Adviezen inzake goedkeuring verordening van prov. en waterschappen
Werkzaamheden t.b.v. beantwoording Kamervragen
Inbreng/Deelname Prov. Cie's
Advies en Bijstand
Voorbereiding deelname internationaal overleg
10

1.5.2. PLANVORMING
1.5.2.1 LANDELIJK

1.5.2.2 BELEIDSPLANNEN

1 .5.2.3 SECTORALE
BEHEERSPLANNEN
1.5.2.4 WATERHUISHOUDINGSPLANNEN

Voorbereiden/leveren van bijdragen aan landelijke beleidsnota's
(IMP, Nota WHH, Structuurschema's)
Grote wateren waaronder:
- Oosterschelde
- Krammer/Volkerak
- Westerschelde
- Noordelijk Deltabekken
- Voordelta
- Breed WKP Noordzee
- Grote rivieren
- IJsselmeer
- Markermeer
- Waddenzee
- Oosterschelde
- etc.
Waterkwaliteitsplannen Rijkswateren
Waterkwaliteitsplannen provincies
- waterkwaliteitsbeheersplannen
Waterkwantiteitsplannen Rijkswateren
Provinciale waterhuishoudingsplannen
11

1.5.3

CUWVO

1.5.4

OVERIGE ADVTEZBN

Coördinatie van uitvoerende instanties

GVnr. 2427
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Bijlage 4

Nadere aanduiding van het Speur- en Ontwikkelingswerk (algemeen onderzoek) in de immissiesfeer

In deze bijlage wordt aanvullend op de tekst van hoofdstuk 2, paragraaf 2.1., een nadere aanduiding gegeven van het uit te voeren algemene onderzoek in de immissiesfeer

in de verschillende onderscheiden

ecosysteemtypen.

ad. 2.1.1.: Getijdewateren (inclusief Noordzee)

2.1.1.1. Verontreiniging
- onderzoek naar het vóórkomen van microverontreinigingen in de verschillende compartimenten van het aquatische ecosysteem.
- invloed lozingen en andere bronnen van verontreiniging

(b.v. berging

baggerspecie) op de gehalten in het aquatisch milieu inclusief stofbalansen.
- gedrag

("paden en lotgevallen") van microverontreinigingen

aquatisch milieu

in het

(o.a. de rol van zwevend slib, sedimentatie, ad-

sorptie, desorptie) .
- biologische

beschikbaarheid

(o.a. bio-accumulatie)

en de

effecten

van verhoogde gehalten op de levensgemeenschap.
- ontwikkeling van kwaliteitsnormen/referentiewaarden.

2.1.1.2.Eutrofiëring
- Algemene probleemverkenning

eutrofiëring

zoute en brakke wateren.

Vragen hierbij zijn o.a.
. zijn in het verleden (nog niet gesignaleerde) negatieve ontwikkelingen opgetreden als gevolg van toename van de belasting van deze
wateren met nutriënten;
. wat kunnen/zullen de effecten zijn op lange termijn van deze belasting toename;
. kan een eventuele reductie van de belasting leiden tot een mogelijk ongewenste vermindering van de produktiviteit van de aquati-

GVnr.2427
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sche ecosystemen.
- Onderzoek naar de relaties tussen baggeren/dumpen specie - zwevende
stof gehalten - primaire produktie.
- Ontwikkeling kwaliteitsnormen/referentiewaarden.
2.1.1.3. Ecosysteem
- Inventariserend onderzoek naar samenstelling, structuur en functioneren van aquatische levensgemeenschappen. Dit onderzoek moet toegespitst worden op specifieke ecologische waarden, kenmerkende organismengroepen en relevante processen.
- Het onderzoek moet zijn gericht op het bestuderen van de effecten
van min of meer "regelbare" beïnvloedingen.
Elementen hierbij zijn ondermeer
. voedselketenonderzoek, stofkringlopen, produktiepotentie;
. schelpdieren, vissen enz. en de visserij hierop;
. vogels en hun voorkomen;
. vorming en afbraak van schorren en zandplaten en de gevolgen daarvan.
Relaties dienen te worden gelegd met morfologie, bodemsamenstelling,
waterbeweging, zoutverdeling, zand- en slibtransport, recreatie-activiteiten, verontreinigingen, waterhuishouding, scheepvaart, oeverbeschermingsmaatregelen, zandwinning, baggeren etc.
- Het aangeven van ecologische (waterkwaliteits)doelstellingen.

ad 2.1.2.: Stagnant zout

2.1.2.1. Verontreiniging
- Onderzoek naar het voorkomen van microverontreinigingen in de verschillende compartimenten van het aquatische ecosysteem.
- Invloed lozingen en andere bronnen van verontreiniging

(relatie met

kustwater) op de gehalten in het aquatisch milieu.
- Gedrag

("paden en lotgevallen") van microverontreinigingen in het

aquatisch milieu.
- Biologische beschikbaarheid

(o.a. bio-accumulatie) en de effecten

van verhoogde gehalten op de aquatische levensgemeenschappen.
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- Ontwikkeling van kwaliteitsnormen/referentiewaarden.

2.1.2.2. Eutrofiëring
- Studie eutrofiëringsverschijnselen en -mechanismen in tamelijk goed
geïsoleerde en gedefinieerde zoute en brakke omstandigheden.
- Ontwikkeling van kwaliteitsnormen/referentiewaarden.

2.1.2.3. Ecosysteem
- Inventariserend onderzoek naar samenstelling, structuur en functioneren van aquatische levensgemeenschappen. Dit onderzoek moet worden
toegespitst op specifieke ecologische waarden, kenmerkende organismengroepen en relevante processen.
- Het onderzoek moet zijn gericht op het bestuderen van de effecten
van min of meer "regelbare" beïnvloedingen.
Elementen hierbij zijn ondermeer
. voedselketenonder zoek, stofkringlopen, produktie;
. schelpdieren, vissen etc. en de visserij hierop;
. vogels;
. oevervegetaties.
Relaties dienen te worden gelegd met morfologie, bodemsamenstelling,
zand en slibtransport, recreatie-activiteiten, scheepvaart, verontreiniging

en verschillende

vormen

van

waterhuishoudkundig

beheer

(wijze, mate en tijdstip van doorspoeling met zeewater, invloed op
zouthuishouding, O2 - en nutriëntenhuishouding en stratificatie) .
- Het ontwikkelen van ecologische (waterkwaliteits)doelstellingen.

ad 2.1 .3.: Stagnant zoet

2.1.3.1. Yerontrei.n^ging
- Onderzoek naar het voorkomen van microverontreinigingen in de verschillende

compartimenten

van

het

aquatische

ecosysteem.

Hierbij

dient met name aandacht te worden geschonken aan de gehalten in sediment in de zgn. sedimentatiegebieden.
- Invloed lozingen en andere bronnen van belasting

(b.v. de aanvoer

via toestromende rivieren) op de gehalten in het aquatisch milieu
inclusief stofbalansen.
- Gedrag
«ff
CM
C\i
CM
CO
O

GVar 9497

("paden en lotgevallen") van microverontreinigingen

in het
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aquatisch milieu (adsorptie, desorptie, sedimentatie, resuspensie,
consolidatie sediment).
- Biologische beschikbaarheid, bio-accumulatie, stapeling, in de voedselketen en de effecten (chronisch, sublethaal) van verhoogde gehalten op de aquatische levensgemeenschap.
- Ontwikkeling van kwaliteitsnormen/referentiewaarden.
- Methoden voor het restaureren/opruimen van verontreinigde sedimenten.

2.1.3.2. Eutrofiëring
- Onderzoek toegespitst op de bekkens met de meest urgente eutrofiëringsproblemen. De nadruk moet hierbij liggen op het belangrijkste
probleem nl. de massale ontwikkeling van algen (vooral blauwalgen).
- Accent op de effecten van mogelijk beheersmaatregelen (b.v. aan de
hand van zgn. herstelstudies).
- Aandachtspunten:
. interne nutriëntenbelasting door bodemslib;
. belasting vanuit diffuse bronnen (landbouw);
. bepalende factoren voor het optreden van blauwalgenbloei;
. aanvullende/alternatieve beheersmiddelen (b.v. doorspoelen, verdiepen, visbeheer);
. in technisch opzicht maximaal haalbare situatie in bepaalde bekkens;
. metingen primaire produktie;
. algengroeimodellen.
- Ontwikkeling waterkwaliteitsnormen/referentiewaarden.
2.1.3.3. Ecosysteem
- Inventariserend onderzoek naar samenstelling, structuur en functioneren van aquatische levensgemeenschappen. Onderzoek toegespitst op
specifieke ecologische waarden, kenmerkende organismengroepen en relevante processen.
- Onderzoek gericht op het bestuderen van de effecten van min of meer
"regelbare" beïnvloedingen.
Elementen hierbij zijn ondermeer
. voedselketenonderzoek, stofkringlopen;

c\j

CNJ
c\j
CO

o
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. schelpdieren, v i s s e n ;
. vogels;
. fytoplankton, hogere waterplanten.
Relaties dienen te worden gelegd met morfologie, bodemsamenstelling,
oeverbeschermingsmaatregelen,

waterbeweging,

verblijftijd, windin-

vloed, recreatiedruk, verontreiniging, koelwater, scheepvaart, ontgrondingen etc.
- Het ontwikkelen van ecologische (waterkwaliteits)doelstellingen.

ad 2.1.4.: Rivieren

2.1.4.1. Verontreiniging
- Onderzoek naar het vóórkomen van microverontreinigingen

in de ver-

schillende compartimenten van het aquatische ecosysteem.
- Invloed lozingen en andere bronnen van verontreiniging

(b.v. belas-

ting van "bovenstrooms") op de gehalten in het aquatisch milieu inclusief stofbalansen en vrachtberekeningen.
- Gedrag ("paden en lotgevallen") van microverontreinigingen in het aquatisch milieu (verdeling water/zwevende stof, slibtransport, adsorptie, desorptie, sedimentatie).
- Biologische beschikbaarheid

(bio-accumulatie en de effecten

(chro-

nisch, sublethaal)) van verhoogde gehalten op de aquatische levensgemeenschap.
- Ontwikkelingen van kwaliteitsnormen/referentiewaarden.

2.1.4.2. Eutrofiëring
- Vormt geen probleem in de stromende wateren zelf; wel in de stagnante wateren waarin zij uitstromen. Daarom wel aandacht voor nutriëntenvrachten en de mogelijkheden voor reduktie.

2.1.4.3. Ecosysteem
- Inventariserend onderzoek naar de samenstelling, structuur en functioneren van aquatische levensgemeenschappen. Onderzoek toegespitst
op specifieke ecologische waarden, kenmerkende organismengroepen en
relevante processen.

_
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- Onderzoek gericht op het effect van min of meer regelbare beïnvloedingen.
Elementen hierbij zijn ondermeer
. voedselketenonderzoek, stofkringlopen;
. vissen, macrofauna;
. vogels.
Hierbij dienen relaties te worden gelegd met morfologie, bodemsamenstelling, oeverbeschermingsmaatregelen, waterbeweging, waterkwantiteitsbeheer, scheepvaart, verontreiniging, koelwaterlozingen, baggerwerkzaamheden.
- Het ontwikkelen van ecologische (waterkwaliteits)doelstellingen.
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