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JOns kenmerk TCB 528(1990)

Den Haag, 14 april 1997

Betreft Onderzoek naar effecten van lozingen van agrarisch afvalwater

Mevrouw de Minister,
In 1995 werd de Circulaire inhoudende voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag
ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen uitgebracht De Circulaire was bedoeld om onduidelijkheden over de toelating van lozing van agrarisch afvalwater bij
het bevoegd gezag zoveel mogelijk weg te nemen Omdat de Circulaire was opgesteld
op grond van een beperkte hoeveelheid informatie, was de geldigheidsduur ervan
vastgesteld voor twee jaar Gedurende deze periode moesten er via een praktijkonderzoek meer en betere gegevens worden verzameld Op grond hiervan zou te zijner
tijd meer definitieve besluitvorming kunnen plaatsvinden
Wij hebben begrepen dat de geldigheidsduur van de Circulaire thans wordt verlengd
met nog twee jaar, omdat bovengenoemd praktijkonderzoek nog met heeft plaatsgevonden Dit houat verband met het feit dat het Landbouwschap, dat de verantwoordelijkheid voor dit onderzoek op zich had genomen, is opgeheven Tevens heeft de
commissie vernomen dat er onduidelijkheden zijn over de voortgang van het praktijkonderzoek
Wij hebben in ons advies over de Circulaire, (TCB A01(1994)), de wenselijkheid van
het praktijkonderzoek benadrukt Wij willen naar aanleiding van de hiervoor geschetste ontwikkelingen het belang van het praktijkonderzoek nogmaals onder uw
aandacht brengen Bij lozingen van veel soorten agrarisch afvalwater is nog steeds
onbekend wat de milieuhygiënische gevolgen hiervan zijn Dit blijft een definitieve
bestuurlijke oplossing, die aansluit bij de doelstellingen van de Wet bodembescherming en de invulling hiervan in het Lozingenbesluit, in de weg staan Voor definitieve besluitvorming is het praktijkonderzoek dan ook dringend gewenst Bovendien
zijn wij van mening dat de informatie op grond waarvan de Circulaire is opgesteld
met voldoende is om de geldigheidsduur van de Circulaire veelvuldig te verlengen
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Dit neemt niet weg dat wij de wenselijkheid van een eenmalige verlenging van twee
jaar inzien, om uitvoering van het praktijkonderzoek mogelijk te maken
Met de meeste hoogachting,
de voorzitter van de
'echrusche commissie bodembescherming,

Ir W C Reij

