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De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne

De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH) is in 1981 
bij wet als adviesorgaan ingesteld. De raad adviseert de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer - en door hem de regering - gevraagd èn 
ongevraagd over het milieubeleid. Naast de adviezen brengt 
de raad regelmatig achtergrondstudies uit. Verder biedt hij 
elk jaar in 'Milieu van jaar tot jaar' een terugblik op de 
ontwikkelingen op milieugebied. Tot slot organiseert de raad 
studiedagen over actuele onderwerpen op het gebied van 
milieubeleid en milieubeheer.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, milieu-organisaties, nutsbedrijven, 
vrouwenorganisaties, consumentenorganisaties, het Land
bouwschap en de lagere overheden (provincies, gemeenten, 
waterschappen). Hiernaast kent hij onafhankelijke leden met 
specifieke deskundigheid op onderdelen van het milieu
beheer. De raad komt elke maand behalve juli en augustus in 
openbare vergadering bijeen.

De raad kent vaste commissies en commissies ad hoe; zij 
bereiden de adviezen voor. De commissies zijn samengesteld 
uit afgevaardigden van de belangengroeperingen die in de 
raad vertegenwoordigd zijn, veelal aangevuld met onafhan
kelijke deskundigen. De commissievergaderingen zijn niet 
openbaar.

Binnen de raad neemt de Commissie Lange Termijn Milieu
beleid (CLTM) een bijzondere plaats in. Deze commissie 
houdt zich bezig met vraagstukken die het milieubeleid in de 
toekomst raken. Zij bestaat uit deskundigen en adviseert de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer zonder tussenkomst van de raad.

Het secretariaat van de raad is gevestigd te 's-Gravenhage op 
het adres Prinses Margrietplantsoen 20.
Postadres: Postbus 90740, 2509 LS 's-Gravenhage
Telefoonnummer: 070 - 347 23 51.
Faxnummer: 070 - 385 79 01.
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Bij brief van 21 juni 1991, kenmerk DWB/28591024, legde u de 
raad om advies voor het ontwerp-Watersysteemplan Noordzee 1991- 
1995.
Het doet de raad genoegen u hierbij het advies aan te bieden. De 
raad droeg de voorbereiding van het advies op aan zijn Commissie 
Water. Het door haar vervaardigde ontwerp-advies kwam aan de 
orde in de raadsvergadering van 20 november 1991; het werd toen 
met een enkele aanvulling vastgesteld.

Het advies, alsmede een afschrift van deze aanbiedingsbrief is 
heden toegezonden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Economische Zaken.

Het advies zal worden toegezonden aan de betrokken commissies 
van de Eerste en Tweede Kamer. Publicatie van het advies zal 
volgen in de adviesreeks van de raad.
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SAMENVATTING

Centrale doelstelling
Het ontwerp-Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 (WSP- 
Noordzee) dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer bij brief van 21 juni 
1991 de raad voorlegde, bevat een samenhangende en 
strategische uitwerking van het beleid op het gebied 
van de verontreiniging en de verstoring van het water
systeem Noordzee voor de periode 1991-1995. Na een 
schets van de problemen wordt uit de nationale milieu- 
nota's (NMP, NW3, NBP) één centrale doelstelling en een 
drietal partiële doelstellingen geformuleerd. Toetsing 
van het uiteindelijk te bereiken doel, zijnde het 
streefbeeld van het watersysteem Noordzee, zal plaats
vinden met de zgn. AMOEBE. Dit streefbeeld waarmee 
aansluiting wordt gevonden bij de hoofddoelstelling van 
het milieubeleid, wordt door de raad onderschreven. Wel 
is het al dan niet bereiken van dit streefbeeld moei
lijk toetsbaar. Over de centrale doelstelling merkt de 
raad op dat onduidelijk is op welke wijze hierbij 
rekening is gehouden met de hoofddoelstelling van het 
milieubeleid. Daarnaast zag de raad graag wat meer 
duidelijkheid in de relatie tussen het NBP en de cen
trale doelstelling.
In het advies pleit de raad wederom, eerder deed hij 
dat in zijn advies over de NW3, voor het vastleggen van 
een basiskwaliteit voor de zoute wateren.

Partiële doelstellingen
De raad merkt over deze doelstellingen op dat door het 
ontbreken van een geschikt toetsingskader niet de 
zekerheid wordt gegeven dat met de maatregelen die 
voortvloeien uit deze doelstellingen het streefbeeld in 
2010 wordt bereikt. Daardoor kunnen ook geen prioritei
ten bij de maatregelen worden gesteld. In dit verband 
wijst de raad op een onlangs uitgebracht rapport dat 
aangeeft dat met het huidige beleid, zijnde uitvoering



van RAP en NAP, alleen de achteruitgang wordt gestopt. 
Het beste beleidsalternatief voor de planperiode, aldus 
het rapport, houdt in een reductie van alle stoffen met 
50%, enkele met 90 à 99% en aanvullende maatregelen. De 
raad pleit er voor om dit alternatief in de partiële 
doelstellingen uit te werken.
Een aspect waar de raad in dit advies bij de partiële 
doelstelling die betrekking heeft op de reducties van 
het RAP en NAP wil benadrukken, is het brongerichte 
beleid en het voorzorgprincipe dat hierbij wordt gehan
teerd. De raad mist de aandacht voor dit principe dat 
tijdens de 3" Noordzeeministersconferentie nogmaals is 
bevestigd.
De partiële doelstelling die een reductie van de direct 
ingebrachte stoffen tot een verwaarloosbaar risico
niveau inhoudt, wordt door de raad onderschreven. Een 
voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende kennis over 
de risico's en de cumulatie van risico's van deze 
stoffen beschikbaar is. In dat kader heeft de raad met 
instemming kennis genomen van het feit dat er binnen
kort een nota 'Omgaan met risico's van mariene ecosys
temen' zal uitkomen. Is echter de beschikbare kennis 
nog onvoldoende dan zal een terugkoppeling met het 
brongerichte beleid plaats dienen te vinden, waarbij 
het voorzorgprincipe gehanteerd dient te worden. Wel 
zet de raad vraagtekens bij de haalbaarheid van het VR- 
niveau in 1995 met alleen de best uitvoerbare technie
ken.

Maatregelen
De partiële doelstellingen worden nader uitgewerkt in 
een aantal maatregelen voor diverse activiteiten 
(scheepvaart, militair gebruik, visserij, recreatie 
e.d.) en compartimenten (atmosfeer, rivieren e.d.). Bij 
de scheepvaart valt het de raad op dat geen enkele 
reductie voor de illegale olielozingen wordt aangekon- 
digd. In het definitieve WSP-Noordzee zal dit recht 
gezet dienen te worden. Wat de offshore-mijnbouw be
treft, constateert de raad dat het plandoel enigszins 
onwezenlijk overkomt. Ee.n aanmerkelijk hogere reductie 
dan 50% moet in het definitieve WSP-Noordzee worden 
geformuleerd. Een reductie van de milieubelasting 
militaire activiteiten met 25% acht de raad zeer terug
houdend en gering in relatie met de vereiste inspannin
gen van de andere sectoren. Opvallend vindt de raad het 
dat geen reducties worden gegeven voor de emissie door 
vliegtuigen. Ten aanzien van de rivieren mist de raad 
een implementatie van het geaccepteerde voorzorgprinci
pe. Ook de totstandkoming van een Maas- en Scheldeac- 
tieprogramma acht de raad een absolute noodzaak. In het 
kader van het specifieke beschermingsniveau dat voor 
een deel van de Noordzee gaat gelden, zal de Regering 
in 1991 een standpunt bepalen over een experimentele 
afsluiting voor visserijactiviteiten van een deel van 
de Noordzee. De raad is voorstander van dit experiment.



Financiën
De raad vindt het omissie dat in het WSP-Noordzee niet 
duidelijk is wat de financiële en economische gevolgen 
zijn voor de andere overheden, de industrie en de 
burgers. De Regering wordt geadviseerd in het defini
tieve WSP-Noordzee hier meer aandacht aan te schenken. 
Hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst de discus
sies vrijblijvend worden.



INLEIDING

Bij brief van 21 juni 1991 (bijlage 1) is door de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer het ontwerp-Watersysteemplan Noordzee 
1991-1995^ voor advies voorgelegd. De minister ver
zocht met name de visie van de raad te vernemen op de 
invulling van de beheersdoelstellingen ten aanzien van 
de bescherming van bijzondere gebieden en diersoorten 
en ten aanzien van de diverse verontreinigingsbronnen.



ONTWERP-WATERSYSTEEMPLAN 
NOORDZEE 1991 -1 9 9 5

Het ontwerp-Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 (WSP- 
Noordzee) bevat een samenhangende en strategische 
uitwerking van het beleid op het gebied van de veront
reiniging en de verstoring van het watersysteem Noord
zee in de periode 1991-1995. Het is een geïntegreerd 
plan waarvoor verschillende departementen verantwoorde
lijkheid dragen. Het geeft aan op welke wijze het alge
mene beleid op het gebied van waterhuishouding (Derde 
Nota Waterhuishouding), milieubeheer (Nationaal Milieu
beleidsplan) en natuurbeheer (Natuurbeleidsplan) worden 
uitgewerkt voor de Noordzee. Tevens zijn de resultaten 
van de 3̂  Noordzeeministersconferentie in het plan 
geïntegreerd.
In het WSP-Noordzee wordt allereerst aangegeven dat het 
Noordzeesysteem danig is verstoord. De belangrijkste 
problemen betreffen de overmaat aan nutriënten, de 
microverontreinigingen, de verontreiniging door olie 
en de overbevissing. Dit manifesteert zich in frequen
tere en omvangrijker algenbloeien, in visziekten, in 
aantasting van het reproduktievermogen van zeezoog- 
dieren en in een onevenwichtige structuur van visbe
standen. Vervolgens wordt het gebruik van de Noordzee 
geschetst. In het hoofdstuk 'strategie' wordt het 
streefbeeld Noordzee zoals geformuleerd in de 3e Nota 
Waterhuishouding weergegeven. De centrale doelstelling 
voor het watersysteembeleid voor de Noordzee is afge
leid uit het Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid 
1989-1992 en NW3, waarbij eveneens de randvoorwaarden 
uit het NMP en NBP zijn meegenomen. Deze doelstelling 
luidt: 'de ontwikkeling naar een zodanige kwaliteit van
het watersysteem Noordzee dat een duurzaam behoud en 
ontplooiing van de ecologische waarden van de Noordzee 
bevorderd en gehandhaafd wordt, onder afstemming met 
maatschappelijke gewenste gebruiksfuncties Noordzee'.
De centrale doelstelling wordt verder uitgewerkt in één 
integrale watersysteemdoelstelling en een drietal



partiële doelstellingen namelijk één gericht op directe 
verontreinigingen, één op samengestelde bronnen en één 
gebiedsgerichte. Tenslotte wordt een uitwerking gegeven 
van de integrale en partiële doelstellingen. De finan
ciële gevolgen van dit WSP-Noordzee zijn reeds in 
bestaande begrotingen verwerkt op grond van implementa
tie van acties uit NW3, NMP, NBP, RAP en NAP.



ADVIES VAN DE RAAD

1. Plaats van het WSP-Noordzee in het 
milieubeleid

Streefbeelden
Het ontwerp-Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 geeft 
uitwerking aan het brede milieubeleid dat voor Neder
land is neergelegd in de drieluik NMP, NW3 en NBP. 
Daarnaast zijn, terecht volgens de raad, de resultaten 
van de 3" Noordzeeministersconferentie meegenomen in 
dit plan. In het plan wordt een helder beeld gegeven 
van de huidige situatie en de trends in de vervuiling 
van het Noordzeemilieu en ontwikkelingen in de 
gebruiksfuncties in het Nederlandse deel van de Noord
zee .
Bij de uitwerking is in de eerste plaats een belangrij- 
ke rol weggelegd voor de gedachten uit de NW3. Het in 
deze nota geformuleerde streefbeeld voor de Noordzee 
wordt in het WSP-Noordzee aangevuld met de zinsnede 
"dat sprake moet zijn van een divers en stabiel bodem- 
leven". De raad vindt dit op zich een juiste aanvul
ling. Dit streefbeeld geeft antwoord op de vraag waar 
men heen wil en geeft als zodanig de ontplooiingsmoge
lijkheden weer voor de Noordzee in samenhang met het 
daarbij behorende gebruik. Het is een woordelijke 
vertaling van een situatie waarin sprake is van duurza
me ontwikkeling. Hiermee wordt dan aansluiting gevonden 
bij de hoofddoelstelling van het milieubeleid zoals 
geformuleerd in de regeringsverklaring over het NMP^ 
en luidt "dat binnen één generatie de wijze van produ
ceren en consumeren zal moeten voldoen aan voorwaarden 
van duurzame ontwikkeling; doorschuiven naar volgende 
generaties is niet langer verantwoord".
In zijn advies over de NW3^ onderschreef de raad het 
geformuleerde streefbeeld, als zijnde de doelstellingen 
voor de lange termijn. Het vormt echter niet "de" maar



"een" concretisering van het begrip duurzame ontwik
keling. Verder constateerde hij dat deze streefbeelden 
richtpunten van het beleid zijn waarbij keuzes zijn 
gemaakt die in de toekomst bij gesteld kunnen worden, 
indien de maatschappij andere functies, die overigens 
wel dienen te passen in duurzame ontwikkeling, aan het 
watersysteem gaat toekennen.
Ook blijft de raad bij zijn opmerking dat het al dan 
niet bereiken van het streefbeeld moeilijk toetsbaar 
is. In de Regeringsbeslissing over de NW3̂ * wordt dit 
probleem erkend en wordt, om de beleidsdoelen goed 
meetbaar te laten zijn, een watersysteemverkenning 
aangekondigd. De raad heeft vernomen dat deze verken
ning, waarin eveneens de stand van zaken van het water
beleid zal worden aangegeven, verwacht kan worden aan 
het eind van 1992. De verkenning zal tevens inzage 
moeten geven in de gewenste prioriteiten (tijd en
beleid). De raad betreurt het dat deze verkenning niet 
eerder gereed was en de resultaten ervan daarom niet 
bij de totstandkoming van het WSP-Noordzee gebruikt 
konden worden.

Het streefbeeld wordt volgens de NW3 geacht te zijn 
gerealiseerd wanneer de populatie van de soorten, 
opgenomen in Noordzee-AMOEBE (algemene methode voor 
oecologische beschrijving, zie ook par.4.2), minimaal
75% en maximaal 200% van de referentie-populatie van
1930 is bereikt. Er zijn dan aanvaardbare garanties
aanwezig voor de ecologisch duurzame ontwikkeling. In 
het WSP-Noordzee wordt nu deze AMOEBE, als toetsingsin
strument voor duurzame ontwikkeling, enigszins inge
perkt door te stellen dat "een uitzondering wordt ge
maakt voor de zeezoogdieren waarvoor tenminste 50% (en 
geen 75%-200%) van het in 1989 bestaande verschil met 
de referentiesituatie overbrugd zal worden". De raad 
heeft geen bezwaar tegen het feit dat de AMOEBE als 
toetsingsinstrument wordt aangepast bij onvoorziene 
verandering in de populatie of lage regeneratiesnel- 
heid, mits een duurzame ontwikkeling in 2010 uitdrukke
lijk gegarandeerd blijft. Een jaartal dat voor de raad 
in zijn advies over de NW3 een streefjaar voor een 
schoon milieu is.

Centrale doelstelling
In het WSP-Noordzee wordt een centrale doelstelling 
voor het watersysteembeleid voor de Noordzee geformu
leerd. Deze luidt: "de ontwikkeling naar een zodanige
kwaliteit van het watersysteem noordzee dat een duur
zaam behoud en ontplooiing van de ecologische waarden 
van de noordzee bevorderd en gehandhaafd wordt, onder 
afstemming met de maatschappelijk gewenste gebruiks
functies noordzee". Onduidelijk is het de raad op welke 
wijze in deze doelstelling over de Noordzee rekening is 
gehouden met de hoofddoelstelling van het NMP, namelijk 
"de instandhouding van het draagvermogen van het milieu 
ten behoeve van een duurzame ontwikkeling". De raad



doet in zijn advies over het NMP over dit begrip duur
zaamheid de aanbeveling om het te concretiseren en 
meetbaar te maken. Om duurzame ontwikkeling te bereiken 
is het echter nodig om voorrang te geven aan het milieu 
en wel op een zodanige manier dat het uiteindelijke 
effect van het gezamenlijk economisch handelen op het 
milieu dient te blijven binnen de begrenzing van wat 
het milieu duurzaam kan verdragen. De raad geeft de 
minister in overweging om deze aanbeveling in de cen
trale doelstelling uit te werken.
Daarnaast wil de raad er op wijzen dat in het WSP- 
Noordzee wordt vermeld dat bij de formulering van de 
centrale doelstelling het NBP een randvoorwaarde vormde 
in die zin dat de Noordzee wordt gezien als kerngebied 
met waarden van nationale en internationale betekenis. 
Dit betekent dat het beleid is gericht op de bescher
ming, het herstel en de ontplooiing van de natuurwaar
den. Vanuit natuurbelang is een maximale inspanning 
noodzakelijk om de verontreiniging terug te dringen. De 
raad heeft graag wat meer duidelijkheid over de vraag 
op welke wijze het beleid in het NBP ten aanzien van 
het kerngebied de Noordzee zich verhoudt tot de centra
le doelstelling in het WSP-Noordzee.

De raad wil de aandacht vestigen op de consequenties 
van het NBP-beleid voor de grote wateren waaronder de 
Noordzee. In het NBP wordt vermeld dat in de gebiedsge
richte integrale beleidsplanning, waarvan dit WSP- 
Noordzee er een van is, meer aandacht zal worden ge
schonken aan de onderlinge samenhang van de grote 
wateren. Het gaat daarbij om de overgang zout-zoet in 
de estuaria. Een beschouwing over het estuarium 'de 
Waddenzee' wordt door de raad in dit WSP-Noordzee 
gemist.

In het WSP-Noordzee wordt de centrale doelstelling 
uitgewerkt in één integrale en een drietal partiële 
waterssysteemdoelstellingen. De integrale doelstelling 
wordt geformuleerd als het deels bereiken van de AMOEBE 
van het referentiejaar 1930. Dit AMOEBE-model is, zoals 
het WSP-Noordzee terecht opmerkt, veeleer geschikt voor 
het vastleggen van de trends en het toetsen van de 
doelstellingen dan voor sturing van het beleid op korte 
termijn. Omdat dit model nog niet geheel operationeel 
is, ligt voorlopig een andere wijze van toetsing in de 
sfeer van chemische kwaliteit en terugkoppeling naar 
het brongerichte beleid meer voor hand. In dit kader 
pleit de raad wederom, eerder deed hij dat in zijn
advies over de NW3\ voor het vastleggen van een ba
siskwaliteit voor de zoute wateren en dan met name voor 
de Noordzee en de Waddenzee. Dat de basiskwaliteit er 
nog niet is, wordt in de NW3 toegeschreven aan het
gebrek aan ecotoxicologische gegevens. Wel wordt in de 
Regeringsbeslissing over de NW3^ vermeld dat in 1992
een nota zal verschijnen waarin invulling van de bij
zondere milieukwaliteit voor de Noordzee en de zee-



armen wordt gepresenteerd. Is er eenmaal een basis- 
kwaliteit geformuleerd, zijnde de ecologische doelstel
ling van het laagste niveau, dan vraagt de raad zich af 
of het bereiken van de basiskwaliteit voldoende is of 
dat er alsnog een ecologische doelstelling van het 
hoogste niveau moet worden geformuleerd.
Omdat de AMOEBE een toetsingsinstrument voor de lange 
termijn is, is het volgens de raad niet noodzakelijk 
dat deze AMOEBE als integrale doelstelling in het WSP- 
Noordzee wordt gehanteerd. Het schema (blz. 61) in het 
WSP-Noordzee komt dan ook enigszins verwarrend over en 
zou volgens de raad ook als volgt opgebouwd kunnen 
worden.

1. Uit NMP, NW3 (streefbeeld Noordzee) en NBP volgt de 
centrale doelstelling voor de Noordzee. Dit kan 
t.z.t. getoetst worden met het AMOEBE-model.

2. Uit de uitgevoerde beleidsanalyse blijkt dat een 
meersporenaanpak noodzakelijk is.

3. De meersporenaanpak leidt voor de planperiode tot 
partiële doelstellingen.

Partiële doelstellingen
De zgn. meersporenaanpak leidt voor de planperiode
(1995) tot drie partiële doelstellingen. De raad merkt 
hierover op dat in het WSP-Noordzee door het ontbreken 
van een geschikt toetsingskader niet de zekerheid wordt 
gegeven dat het streefbeeld voor de Noordzee in het 
jaar 2010 wordt bereikt met de maatregelen die voort
vloeien uit deze doelstellingen. Door het ontbreken van 
een toetsingskader en een analyse van de mogelijke 
knelpunten kunnen geen prioriteiten in de te nemen 
maatregelen worden gesteld. Daardoor ontbreekt volgens 
de raad de samenhang tussen de drie partiële doelstel
lingen. Het gevaar bestaat dat de aanpak bij de diffuse 
bronnen achterloopt bij die bij de directe bronnen. 
Verder wil de raad wijzen op een onlangs uitgebracht 
rapport^ "Ecologische Ontwikkelingsrichtingen Zoute 
wateren" waarin effecten van bepaalde beleidsalterna
tieven ten aanzien van de- Noordzee zijn aangegeven. Een 
van de conclusies is dat het huidige beleid (RAP/NAP) 
alleen de achteruitgang stopt; het levert geen ecologi
sche verbetering op. Voor de planperiode (1995) wordt 
als het beste beleidsalternatief aangegeven een reduc
tie van alle stoffen met 50% en selectief van enkele 
stoffen met 90 à 99% (PCB, PAK, TBT en olie), in combi
natie met aanvullende maatregelen. De raad pleit er 
voor om dit beleidsalternatief in de partiële doelstel
lingen nader uit te werken omdat zeker voor sommige 
stoffen een grotere inspanning nodig is dan op de 
Noordzeeministersconferentie is afgesproken.

De eerste partiële doelstelling heeft betrekking op de 
samengestelde bronnen en luidt: "reductiedoelstellingen
RAP en NAP in de planperiode (1995)". Dat wil zeggen



uitvoering geven aan de afspraken van de Noordzeeminis- 
tersconferentie (NAP) en uitvoering van het Rijnactie
programma (RAP). Terecht wordt in het WSP-Noordzee 
aangegeven dat de reductiedoelen voor 1995 geen eind
doel doch een eerste noodzakelijke stap vormen om tot 
een aanmerkelijke vermindering van verontreiniging te 
komen. Dit brongerichte beleid wil de raad hier nadruk
kelijk ondersteunen. Een van de principes die hierbij 
gehanteerd worden, is het zgn. voorzorgprincipe. Dit 
principe dat tijdens de 3" Noordzeeministersconferentie 
nogmaals is bevestigd, houdt in dat de Noordzeestaten 
actie zullen ondernemen om mogelijke schadelijke effec
ten te vermijden van moeilijk afbreekbare, toxische en 
bio-accumulerende stoffen, ook wanneer er geen weten
schappelijke bewijs is om een causaal verband aan te 
tonen tussen emissies en effecten. De raad mist in de 
doelstelling de aandacht voor dit principe.

De tweede partiële doelstelling luidt: "de totale
vracht aan stoffen die direct in het watersysteem wordt 
ingebracht, dient beperkt te blijven tot die hoeveelhe
den die een verwaarloosbaar risico op het functioneren 
van het systeem hebben". Hiertoe zullen volgens het 
WSP-Noordzee de best uitvoerbare technieken worden 
toegepast. Het gaat om gebruiksfuncties die verontrei
niging veroorzaken zoals: scheepvaart, offshore-mijn-
bouw, directe lozingen vanaf de kust en storting van 
havenslib. De raad onderschrijft deze doelstelling, 
maar heeft ten aanzien van de realisering hiervan in 
1995 een aantal opmerkingen. Zo wordt de term verwaar
loosbaar risiconiveau uit het effectgerichte spoor van 
het milieubeleid gehanteerd. Dit spoor dat als vangnet 
van het brongerichte spoor functioneert, heeft in het 
NMP uitwerking gekregen in de term "terugkoppeling via 
risicobeheersing". De realisering hiervan is uitgewerkt 
in de notitie "Omgaan met risico's" die als bijlage van 
het NMP is uitgebracht. In deze notitie wordt een 
aanzet gegeven voor het afleiden van de risico-niveaus 
die behoren bij de begrippen 'maximaal toelaatbaar 
risiconiveau' (MTR-niveau) en 'verwaarloosbaar risico
niveau' (VR-niveau). Voor het toepassen van dit spoor 
dient er volgens de raad voldoende kennis beschikbaar 
te zijn over de risico's en de cumulatie van risico's. 
Op dit moment zijn in de notitie milbowa^ op basis van 
een ecotoxicologische risico-evaluatie slechts voor 45 
stoffen streefwaarden en grenswaarden voor zoetwater en 
bodem weergegeven. In het WSP-Noordzee wordt vermeld 
dat bezien zal worden of deze waarden voor mariene 
ecosystemen eveneens voldoende bescherming kunnen bie
den. De raad achtte in zijn advies over deze notitie 
milbowa^ de reikwijdte onvoldoende voor 'schone' wa
terbodems en voor zoute wateren. Daarnaast constateerde 
de raad dat in het algemeen behoefte bestaat aan mi- 
lieukwaliteitswaarden voor zoute en brakke wateren en 
in dat kader neemt hij nu met instemming kennis van de 
aankondiging in het WSP-Noordzee dat mede op basis van



een binnenkort uit te brengen nota "Omgaan met risico's 
voor mariene ecosystemen" de bijzondere milieukwaliteit 
voor de Noordzee en de Waddenzee zal worden geformu
leerd.
Wanneer de beschikbare kennis niet voldoende is om een 
risico-analyse te maken, zal volgens de raad een terug
koppeling met het brongerichte beleid plaats dienen te 
vinden, waarbij het voorzorgprincipe gehanteerd dient 
te worden. Tenslotte zet de raad vraagtekens bij de 
haalbaarheid van het VR-niveau in 1995 met alleen de 
best uitvoerbare technieken.

De derde en laatste partiële doelstelling is gebiedsge
richt en luidt: "dat de gehele kustzone, en de zone
Friese Fronten - Klaverbank, door het stellen van 
scherpere voorschriften aan directe verontreiniging en 
verstoring veroorzaakt door bepaalde gebruiksfuncties, 
een bijzonder beschermingsniveau wordt geboden, waarmee 
tevens een bijdrage wordt geleverd aan bescherming, 
herstel en ontplooiing van het gehele watersysteem 
Noordzee". De introductie en de keuze van dit bijzonde
re beschermingsniveau heeft de instemming van de raad. 
In het WSP-Noordzee (fig 6.1 van het plan) wordt deze 
zone weergegeven waarbij het de raad niet duidelijk is 
waarom in een strook langs de kust van de zgn. 20m lijn 
wordt afgeweken.

Bij de partiële doelstellingen wordt eveneens aandacht 
geschonken aan het aspect 'verstoring'. Geconcludeerd 
wordt dat het streefbeeld voor de Noordzee niet gerea
liseerd kan worden door reductie van de verontreinigin
gen alleen. Integendeel, ondanks de aanzienlijke maat
schappelijke inspanningen zal het resultaat hiervan 
beperkt zijn als de verstorende gebruiksfuncties onge
moeid blijven. Een concrete doelstelling wordt echter 
niet geformuleerd. De raad is verheugd dat verstoring 
als probleem wordt erkend en hij is van mening dat dit 
aspect thuishoort bij de zgn. strategische hoofdlijnen 
die in het WSP-Noordzee zijn vermeld. Een nadere con
cretisering van de doelstelling en een uitwerking 
hiervan in de vorm van maatregelen zal spoedig dienen 
te geschieden.

4.2. Amoebe-benadering
De gewenste zoutwater-AMOEBE is bij wijze van streef
beeld voor dit ecosysteem, voor het eerst in de NW3 
gepresenteerd. Daarin is geconstateerd dat gegevens van 
het jaar 1989 uitgezet in het AMOEBE-model een beeld 
laten zien van een uit balans geraakt systeem. Het na 
te streven beeld bestaat voor de zoute wateren uit het 
bereiken van de AMOEBE-situatie van tenminste 75% en 
ten hoogste 200% van de aantallen die in 1930 aanwezig 
waren. De raad was in zijn advies over de NW3^ en is



dat nog steeds positief over de uitwerking die met dit 
Amoebe-model mogelijk is. Het model doet recht aan de 
ecosysteembenadering en kan duidelijk maken wat de 
consequenties van een bepaald beleidsalternatief zijn. 
Voor de keuze van het referentiejaar 1930 heeft de raad 
begrip omdat dit een pragmatisch compromis is tussen 
enerzijds de beschikbare kennis en anderzijds een 
situatie waarin de mens relatief geringe invloed heeft 
gehad. Van het omschreven streefbeeld, vertaald in 
percentages van 1930, heeft de raad begrepen dat deze 
percentages volgens de huidige kennis richtinggevend 
zijn voor een duurzame ontwikkeling van het watersys
teem Noordzee.
De raad mist in de AMOEBE-benadering aandacht voor die 
parameters die het ecosysteem Noordzee beschrijven in 
onderling samenhangende functies. Deze parameters (b.v. 
primaire produktie) scheppen namelijk voorwaarden voor 
de populaties die in de AMOEBE worden weergegeven.
In het WSP-Noordzee wordt melding gemaakt van een 
drietal beschermingsniveaus namelijk één algemeen, één 
bijzonder en één specifiek niveau. Om deze niveaus te 
toetsen zou misschien eveneens bij elk van deze niveaus 
een daarbij behorende AMOEBE als toetsingsinstrument 
ontwikkeld moeten worden. Wel vraagt de raad zich 
daarbij af, gezien de grote mate van uitwisseling die 
het systeem kent, op welke wijze dit is te verwezenlij
ken.
Wel is de raad van mening dat het Amoebe-model verder 
uitgewerkt kan worden zodat het voor alle watersystemen 
bruikbaar is. Daarnaast beveelt de raad een financiële 
invulling van het model aan waarmee duidelijk gemaakt 
kan worden welke financiële consequenties een AMOEBE 
streefbeeld heeft.

4.3. Maatregelen
Zoals reeds eerder in dit advies is gememoreerd mist de 
raad bij het maatregelenpakket een analyse van de 
knelpunten, waardoor een prioriteitsvolgorde bij de 
maatregelen ontbreekt.

4.3.1 Uitwerking partiële doelstelling gericht op veront
reiniging

Scheepvaart
Opmerkelijk vindt de raad het dat bij de plandoelen 
voor 1995 wel een reductie van 25% voor de operationele 
lozingen van olie door de scheepvaart wordt aangegeven 
maar geen enkele reductie voor de illegale lozingen 
wordt aangekondigd. Dat deze illegale olielozingen 
substantieel zijn, blijkt wel uit de cijfers hierover 
in het Milieubeleidsplan voor de Scheepvaart^ (MBS) en 
het WSP-Noordzee. Daarin wordt aangegeven dat per jaar



in het Nederlandse deel van de Noordzee ca. 5.000 ton 
olie wordt geloosd (gehele Noordzee 10-60.0000 ton) en 
dat dit een veelvoud bedraagt (factor 10 à 60) van de 
'legale' lozingen. Terecht wordt dan ook volgens de 
raad in het MBS het terugdringen van deze illegale 
lozingen één van de beleidspunten genoemd. Deze lozin
gen zullen tot 1994 met 25% worden teruggebracht. Dit 
percentage achtte de raad in zijn advies over het MBS^ 
laag. In het definitieve WSP-Noordzee zullen naar de 
mening van de raad plandoelen en reductiepercentages 
voor het terugdringen van deze illegale olielozingen 
moeten worden opgenomen. Voor de overige opmerkingen 
over het terugdringen van de olielozingen (toetsing, 
HOI's, handhaving) verwijst de raad naar zijn advies 
over het MBŜ .

Offshore-miInbouw
Bij de plandoelen wordt een reductie van de olie-emis
sies met ca. 50% t.o.v. 1989 vermeld en wordt een 
definitief verbod op de lozing van oliehoudend boor- 
gruis in 1994 aangekondigd. Door alleen dit verbod 
wordt de hoeveelheid geloosde olie met 56%̂ ° geredu
ceerd en komt het plandoel van 50% enigszins onwezen
lijk over. Het vorenstaande in overweging nemende, is 
de raad van mening dat in het definitieve WSP-Noordzee 
een aanmerkelijk hogere reductie dan 50% moet worden 
geformuleerd.

Beroepsvisser!!
Uit het onlangs uitgebrachte NlOZ-rapport^ blijkt 
wederom dat de visserij als grootschalige activiteit in 
het gehele Nederlandse deel van de Noordzee tot aan
zienlijke verschuiving in het ecosysteem heeft geleid. 
Waarschijnlijk heeft de intensieve visserij een bijdra
ge geleverd aan de teruggang van de populaties zeezoog- 
dieren. In zijn advies over de NW3^ wees de raad ook al 
op de schade aan de visstand door de boomkorvisserij op 
de Noordzee en pleitte voor een heroverweging van de 
huidige visserijpolitiek. Het idee van sluiting van een 
deel van de Noordzee voor visserij-activiteiten is 
eveneens in dit advies van de raad gesuggereerd.

Recreatie
Als plandoel voor de recreatie voor 1995 wordt een 
reductie van de belasting met coli-bacteriën én het 
voldoen aan de zwemwaterkwaliteit vermeld. De formule
ring van deze twee plandoelen wekt volgens de raad 
verwarring. Een integratie hiervan tot één plandoel 
verdient de voorkeur. Deze zou dan luiden dat in 1995 
voldaan moet worden aan de zwemwaterkwaliteit langs de 
gehele kust, conform de ministeriële beschikking voor 
de kwaliteitsdoelstelling voor zwemwater.

Militair gebruik
Opvallend vindt de raad het dat bij de behandeling van



het militair gebruik niet gesproken wordt over plandoe- 
len voor 1995 maar over doelstellingen in 2001. Een 
dergelijke aanpak bevordert de consistentie van het 
WSP-Noordzee niet. Inhoudelijk gezien is de raad van 
mening dat het geformuleerde beleid, namelijk de mi
lieubelasting met 25% terugbrengen, zeer terughoudend 
overkomt. Hij acht dit onjuist omdat de militaire acti
viteiten ruim een derde deel van het plangebied be
slaan. Verder ligt een aanzienlijk deel binnen de zone 
met een bijzonder beschermingsniveau. Tenslotte zijn de 
inspanningen die defensie op milieugebied dient te 
verrichten (25% in 2001) in relatie met de vereiste in
spanningen van de andere sectoren gering te noemen.

Atmosfeer
Opvallend vindt de raad het dat bij de plandoelen en 
het beleid geen doelstellingen worden gegeven voor de 
reducties van emissies door vliegtuigen. De reductie
percentages die gelden voor het NAP kunnen bij de 
formulering van doelstellingen voor de luchtvaart als 
uitgangspunt worden genomen. Opgemerkt wordt dat voor 
de reductie van de emissie van PAK door vliegtuigen 
(een relatief grote bron van deze verbindingen) op 
internationaal gebied nog geen afspraken zijn gemaakt.

Rivieren
Voor de vermindering van de verontreinigingen door 
rivieren wordt verwezen naar de afspraken van de Noord- 
zeeministersconferenties en het RAP. De raad mist 
hierbij een implementatie van het door de Noordzeesta- 
ten geaccepteerde voorzorgprincipe.
Met instemming heeft de raad kennis genomen dat in het 
kader van het RAP een periodieke aanscherping van de 
WVO-vergunningen zal plaatsvinden. De personele conse
quenties hiervan, die volgens de raad zeker niet gering 
zullen zijn, dienen in beeld te worden gebracht. De 
raad komt tot deze opmerking omdat de huidige achter
stand in de WVO-vergunningverlening nog steeds niet is 
ingehaald.
Duidelijk is dat in 1995 de reductie van stikstof geen 
50% (doelstelling) maar 23%^ zal bedragen bij uitvoe
ring van het huidige voorgenomen beleid. De raad is van 
mening dat aangegeven moet worden welke initiatieven de 
Regering denkt te gaan nemen ten aanzien van dit pro
bleem .
Het beleid voor de Maas en Schelde is gericht op het 
vaststellen en uitvoeren van de actieprogramma's van 
deze beide rivieren. Uit de brief van de Regering over 
deze kwestie^ is duidelijk geworden dat het bilate
raal overleg rond de waterverdragen tussen Nederland en 
België vaster zit dan ooit tevoren. De effecten van het 
uitblijven van de noodzakelijke saneringsmaatregelen in 
België voor de Maas en Schelde zijn in Nederland en op 
de Noordzee merkbaar. Hierdoor wordt in sommige geval
len het effect van de Nederlandse maatregelen teniet



gedaan. De totstandkoming van een Maas- en Schelde- 
actieprogramma acht de raad een absolute noodzaak.

4.3.2. Uitwerking partiële doelstelling gericht op bijzondere 
bescherming

Algemeen
Terecht wordt in het WSP-Noordzee opgemerkt dat de 
kustzone hoge ecologische waarden heeft en dat deze 
zone voor de mens een hoge belevingswaarde heeft. Nu 
heeft de afvoer van de grote rivieren met hun rest
stroom langs de kust echter een grote invloed op het 
ecosysteem. Gesteld wordt dat het beleid ten aanzien 
van verontreiniging gericht is op het verbeteren van 
die situatie en dat het succes van dit beleid wordt 
versterkt door de aanvullende maatregelen op het ter
rein van inrichting en geleiding van het gebruik. Bij 
de uitwerking hiervan staat de risicobeheersing voorop. 
De raad twijfelt over het effect van het stellen van de 
scherpere voorschriften gezien de grote invloed van de 
grote rivieren langs de kust. Eerst dient een duidelijk 
invulling te worden gegeven aan de ecologische vereis
ten in de kustzone en het Friese Front en Klaverbank. 
Deze vereisten dienen in verband te worden gebracht met 
het geformuleerde beleid. Dan pas kan worden bezien in 
hoeverre het beleid zodanig adequaat is dat de beoogde 
bijzondere milieukwaliteit kan worden gerealiseerd. Op 
dat moment zou b.v. duidelijk kunnen worden dat extra 
maatregelen, in aanvulling op het RAP, noodzakelijk 
zijn. Dergelijke maatregelen vinden nu geen plaats 
binnen de genoemde scherpere voorschriften van het WSP- 
Noordzee .

Het specifieke beschermingsniveau dat nog uitstijgt 
boven het bijzondere moet gestalte krijgen op grond van 
het project 22 uit het NBP. Dit project waarover inmid
dels een rapport van het NIOZ^ is uitgebracht heeft 
tot doel om te verkennen of in de Noordzee beschermde 
gebieden moeten worden ingesteld waar de menselijke 
verstoring tot een minimum wordt beperkt zodat de 
natuur zich kan herstellen en relatief ongestoord 
ontwikkelen. Het NlOZ-rapport geeft aan dat een tweetal 
gebieden in de Noordzee voor een beschermde status in 
aanmerking komen. In 1991 zal de Regering een standpunt 
bepalen over een experimentele afsluiting voor visse
rijactiviteiten van een nader te bepalen gebied in het 
noordelijk deel van de Noordzee. De raad is een voor
stander van dit experiment. Daarnaast verwacht de raad 
in het definitieve WSP-Noordzee een standpunt van de 
Regering over de andere maatregelen die in het NIOZ- 
rapport worden voorgesteld zoals voor de offshore- 
installaties, mijnbouw, scheepvaart, zandwinning etc. 
en over de uitvoering van internationale conventies op 
het gebied van natuurbescherming.



Scheepvaart
Het valt de raad op dat voor de scheepvaart in dit 
gebied, waar een bijzonder beschermingsniveau geldt, 
geen bijzondere voorschriften zijn opgenomen. De aan
passing of verlegging van de TE-route die vlak langs de 
Waddeneilanden loopt, zal in het kader van een nog uit 
te voeren actiepunt nader worden bezien. Hierbij zal 
volgens de raad met name de relatie met het Waddenzee
gebied mede in beschouwing dienen te worden genomen. 
Desalniettemin vindt de raad het een tekortkoming dat 
in het WSP-Noordzee nu hieromtrent geen maatregelen 
zijn opgenomen.

Militaire activiteiten
Opmerkelijk vindt de raad het dat bij de uitwerking van 
deze partiële doelstelling geen beleid en maatregelen 
ten aanzien van de militaire activiteiten wordt aange- 
kondigd. Hij acht dit een gemis van het plan en advi
seert de Regering in het definitieve WSP-Noordzee hier 
alsnog aandacht aan te besteden.

4.4. Onderzoek
Specifieke soorten
In het WSP-Noordzee wordt enkele malen gewezen op de 
precaire positie van zeezoogdieren en bepaalde soorten 
vogels en vissen. De noodzaak van een soortgericht 
beleid wordt onderkend, de strategie is echter nog 
onzeker en een onderzoek wordt aangekondigd. Gezien de 
ernst van de situatie acht de raad een afwachtende 
houding niet verantwoord. Hij adviseert de Regering om 
te bezien of vooruitlopend op dit onderzoek aanbevelin
gen en suggesties uit het NlOZ-rapport^ uitgevoerd 
kunnen worden.

Kunstriffen
Aangekondigd wordt een onderzoek naar de mogelijkheid 
om de verspreiding van nutriënten te beïnvloeden en om 
vestigingsplaatsen van flora en fauna te creëren. De 
voornaamste reden voor dit onderzoek is de overmatige 
toevoer van nutriënten. De raad is van mening dat niet 
het creëren van dergelijke objecten maar het terug
dringen van de nutriënten (stikstof en fosfaat) de 
hoogste prioriteit dient te krijgen.

Kustuitbreidina
De plannen voor een eventuele kustuitbreiding duiken 
met de regelmaat van de klok op. Omdat dit soort werken 
in het gebied met het bijzondere beschermingsniveau 
liggen, lijkt het de raad noodzakelijk dat in het 
definitieve WSP-Noordzee vanuit het milieubelang van 
dit gebied randvoorwaarden aan de eventuele kustuit
breiding worden opgesteld.



4.5. Financiën
In het WSP-Noordzee wordt gesteld dat de benodigde 
kosten voor de aangegeven maatregelen reeds in de be
staande begrotingen zijn verwerkt. De raad is van 
mening dat in een dergelijk plan waarin maatregelen 
zijn opgenomen eveneens de kosten, ook voor derden, 
alsmede de financiering moeten worden vermeld. Nu is 
niet duidelijk wat de financiële en economische gevol
gen zijn voor de andere overheden, de industrie en de 
burgers. De raad vindt dit een omissie van het plan. 
Hij adviseert de regering in het definitieve WSP-Noord
zee hier meer aandacht aan te schenken, waarmee wordt 
voorkomen dat in de toekomst de discussies vrijblijvend 
worden.
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Onderwerp

Matersysteemplan Noordzee

Geachte Voorzitter,

Gaarne wil ik u verzoeken mij te adviseren over het Matersysteem
plan Noordzee dat ik, mede namens de ministers van Verkeer en 
Materstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Economi
sche
Zaken, bijgaand aan u doe toekomen.
Ik verzoek u met name uw visie te geven op de invulling in de hoofdstukken 6 en 7 van de beheersdoelstellingen ten aanzien van de 
bescherming van bijzondere gebieden en diersoorten en ten aanzien 
van de diverse verontreinigingsbronnen.
Ik zal het op prijs stellen, als u mij het advies vóór 15 oktober 
1991 kunt doen toekomen.
Afschrift van deze brief doe ik toekomen aan de ministers van 
Verkeer en Materstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en 
van Economische Zaken.

Hoogachtend,/
De Minister van Vol
Ruimtelijke I trdenin

J.G.M. Aide]

esting,
lieubeheer.

Bijlagen

( B f T Ï A H  M A D  V O O K  M  tW U H M Y G ^ M E

"* 705  ]MJLAGEN. 1

CLASS.

2 4 jum 1991
M H .. < /* PAK.; T.K.N., PA *.;

PH
WE
PtV



BIJLAGE 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE WATER

De commissie heeft dit advies in de volgende 
stelling voorbereid:

Voorzitter
ir. E.H. Baron van Tuyll van Serooskerken 

Leden
mw. drs. G. Bolier (vrouwenorganisaties)
ir. J.F. Cramwinckel (werkgeversorganisaties)
drs. H.J. Gastkemper (gemeenten)
ir. S. van Dijk (landbouwschap)
ir. F. Folkertsma (Unie van Waterschappen)
ir. E. J. Matser (milieuorganisaties)
drs. G. Oskam (overlegorgaan Nutsvoorzieningen)
dr. S. Parma (deskundige)
ir. H.J. Peters (werkgeversorganisaties)
mw. drs. C.M. Ree (milieuorganisaties)
mr. F.M.J. Steijvers (provincies)
drs. D. IJtsma (milieuorganisaties)

Ministeriële vertegenwoordigers 
mr. A.G. van Malenstein (VROM) 
A.H.G.C. van der Beesen (V&W) 
mw. mr. E.J. de Bruin (EZ)

samen-

Secretaris
ir. J.J.H. Egberts
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