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Epiloog:
consequentiesvan
huidige normstelling
NaaraanleidingvanhetAKIVA-rapportuit
2004overwaterkwaliteitsnormenguyeninde
ajgelopenvijfeditiesvanH 2 0 consultant
G.Kamerling,bestuurslidN.deRooijvanhet
HoogheemraadschapvanSchielandenKrimpenerwaardenG Cornclissenvandeuniversiteit
vanStockholm/ hetNoorsGeotechnischInstituutoppersoonlijketitelinopdeconsequenties
vaneenaanpassingvandenormenvoorsaneringsoperaties,werkzaamhedenindeuiterwaardeninhetkadervan'RuimtevoordeRivier'en
deaanpakvanbodemverourreinyin,gen.Nuis
hettijdvoordeepiloog.
Inhetbegin vandetachtigerjaren stelde
deoverheiddeeerstebodemnormen vast
(totaalgehalten, mg/kgdrogegrond).
Ondanksallerleiwijzigingen dieindeloop
derjaren werdendoorgevoerd,bleven
bodemnormen ennormen voorwaterbodemsgebaseerdoptotaalgehalten. Datisop
zichzelfmerkwaardig, omdat reedsinde
tachtigerjaren bekendwasdatdeopname
vanstoffen door planten enlagereorganismenmet name isgerelateerd aan concentratiesvrij-opgeloste stofindewaterfase1.De
normstellingvoorzowelwaterbodemsals
drogebodems werddanookin belangrijke
mategebaseerdoptoxiciteitstesten met
waterorganismen, waarbij kritische stofconcentratiesindewaterfase werden vastgesteld
(zieH 2 0nr.20].
Omdat bepalingvanconcentraties vrijopgelostestofindepraktijk echter moeilijk
realiseerbaar was,dachtmen het probleem
tekunnen oplossen dooromrekeningvan
stofconcentraties indewaterfase naar totaalgehalten ingrond ofsediment met behulp
vangeneriekeverdelingscoëfficiënten (zie
H 2 0 nr. 19).Voororganische contaminanten
wasdarbijdetoenmalige kennisgoedverdedigbaar,omdat menminofmeer constante
verdelingscoëfficiënten (Koe-waarden)veronderstelde.Doornieuweinzichten vande
laatstetienjaren werdhetechter duidelijk
datonderveldomstandigheden Koe-waardenveelhoger kunnenzijn dangenerieke
Koe-waarden alsgevolgvansterke sorptie
aanondermeerroet(zieH 2 0nr.22).Degroteconsequenties,diehieraanzijn verbonden,werden indevijfvoorgaande uitgaven
vanditvaktijdschrift weergegeven.
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Voorzwaremetalenwashetechter reeds
indetachtigerjaren bekenddat tengevolge
vaneenpH-afhankelijke speciatie,verdelingscoëfficiënten (Kj-waarden) sterkvariëren(zieH 2 0nr. 19).Nochmet pH-afhankelijkeKj-waarden nochmet het verschil
tussenKjenschijnbare Kdwerd rekening
gehouden.Opbasisvandebeschikbare kennisenmetbehulpvan modelberekeningen
had menaljaren geleden belangrijke verbeteringen bijdebeoordelingvan milieurisico'smetbetrekkingtotzwaremetalen kunnen invoeren (zieH 2 0nr.20).
Het isdeoverheid teverwijten datzowel
'oude'(zwaremetalen)als'nieuwe' inzichten
(organischecontaminanten)geen aandachr
kregenbij denormstelling.Hetkandeoverheid tevenswordenverwetendatdeontwikkelingvandethansbeschikbare methoden
voorbepalingvanconcentraties vrij-opgelosteorganischecontaminanten enzware
metaalionen (zieH 2 0 nr.20)nietop initiatiefenonderdruk vandeoverheid tot stand
zijn gekomen.Zojuist genoemde meetmethodenvormeneendoorbraak indemilieuchemie,terwijl toepassingvandemeetresultatensterkekostenbesparingen kan
opleveren.Onderzoek datkanleiden toteen
beterebeoordelingvanmilieurisico'szou
dan ook,integenstelling totdehuidige
praktijk, moetenworden gestimuleerd.
Zoalswerdweergegeven,zoudehuidige
normstelling(totaalgehalten) moeten wordenvervangendoor bestaande waternormen,diezijn gebaseerdop concentraties
vrij-opgeloste stofindewaterfase;een

NauwkeurigbaggerenbijdesanenngvanhetKetelmeer.
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msPAF-systeem (zieH 2 0nr.21)zounog
beterzijn, mitsgebaseerd opconcentraties
vrij-opgeloste stof Vanzelfsprekend zijn
daarvooropeenaantalpunten wijzigingen
nodigindebestaandewet-en regelgeving.
Interventiewaarden zijn bijvoorbeeld van
krachtvoordrogebodemsenvoorwaterbodems,maarzijn ookgeïncorporeerd in het
Bouwstoffenbesluit (zieH 2 0 nr. 23).Zoals
eerderwerdweergegeven,bestaan interventiewaarden tendeleuit humaan-toxicologischerisicogrenzen.Nieuweinzichten zijn
ookvanbelangvoordezerisico's,omdatze
inbelangrijke mateworden bepaalddoor
concentraties vrij-opgeloste stof Zozou bij
deproblematiek vaningestievoororganischecontaminanten rekening gehouden
moetenwordenmetbiobeschikbare fracties,
omdat organischecontaminanten,diesterk
zijngebonden aanroet,nietdoor het
lichaam kunnen worden opgenomen.
Eenargument omoudeen nieuwe
inzichten niet teincorporeren indenormstellingwordt mogelijk ontleend aande
besluitvormingsprocedure ten aanzienvan
waterbodemsaneringen, waarbij met behulp
vannaderonderzoekwordtvastgesteld ofde
saneringurgent is(zieH 2 0nr.22). Deresultatenvanhetnaderonderzoekzijn echter
aanernstigekritiekonderhevig(zieH 2 0 nr.
21),omdat ookbijditonderzoeknietof in
onvoldoendemategebruik wordt gemaakt
vannieuweinzichten.DesaneringsbeslissingvoorhetKetelmeer,dieop onjuiste
gronden werdgenomen,isdaarvaneen
voorbeeld (zieH 2 0nr.22).In werkelijkheid
isdereikwijdte vandehuidige normstelling
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onderwerp alsklokkenluider optetreden;ze
haakten afomdat hetbekendisdat het met
klokkenluiders inNederland slecht afloopr.
Deauteurs vandezereeksartikelen inH 2 0
hebbendaaromgemeendde'nieuwe inzichten'meerbekendheid temoetengeven.De
auteurssprekendaarbij nietalleenvoor
zichzelf Deverschillendeafleveringen kwamen tot stand naintensiefoverlegmetdeskundigen uit binnen-enbuitenland. Het
zijn nietalleen'ouderotten'dieprotesteten,
zoalsblijkt uiteenstellingbijhet proefschrift2 vaneenjongepromovendus:"Terwijlvolgensvelendehedendaagse samenlevingnietdeugt dooreengebrekaan
fatsoenlijke notmenenwaarden, functioneertdehuidigebeoordelingvanwaterbodemsniet fatsoenlijk dooreenteveelaan
waardenennormendienierdeugen".
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Totslotwillendeauteurs deredactievan
H 2 0 bedanken voordemogelijkheid de
nieuweinzichten indit tijdschrift weerre
geven, f

(Bron:NRC).

natuurlijk veelgroter dandetoepassing bij
waterbodemsaneringen. Deproblemen met
deuiterwaarden vormendaarvan eenvoorbeeld(zieH 2 0 nr.23).Bijdesaneringvan
'droge'bodemsendereinigingvangronden
baggerspeciezou toepassingvan nieuwe
inzichten ennieuwemeetmethoden eveneensvangrootbelangzijn. Ookhierbij zou
moetenworden uitgegaan van biobeschikbarefracties ennietvantotaalgehalten, hetgeentotgrotekostenbesparingen zou kunnen leiden.
Tevenszou hetbeleid tenaanzienvan
onderhoudsbaggerwerk sterkkunnen wordenbeïnvloed door nieuweinzichten in
milieurisico's.Vanzelfsprekend hebbende
betreffende nieuweinzichten geen invloed
opdehoeveelheid ondethoudsbagger.De
matewaarin onderhoudsbagger kan worden
verspreid inwaterofoplandofbehoort te
wordengeborgen inputten endepots,wordt
echter welbeïnvloed door toepassingvan
nieuweinzichten inmilieurisico's.Doorde
hogekosten diezijn verbonden aan het
onderhoudsbaggerwerk (zieH 2 0nr. 21),zou
eennaderebeschouwing hieroverdemoeite
waatd zijn.
Mogelijklevertookdeophanden zijnde
EuropeseKaderrichtlijn Water eenargument opvoordeoverheidomvoorlopiggeen
wijzigingen indenormstelling intevoeten.
OokinNedetland isgenoemde richtlijn echteraanernstige kritiekonderhevig, omdat
deKRWdreigt tewordengebaseerdop
totaalgehalten inplaats vanop concentraties
vrij-opgeloste srof(zieH 2 0 nr. 151).

KlagenoverEuropeserichtlijnen helpt
echterniet;welzoudennieuweinzichten bij
devoorbereidingvanrichtlijneninBrussel
tijdigmoetenwordeningebracht.Overigens
zijnermeerrichtlijnen vandeEuropeseUnie
dieonverwachreconsequenrieskunnenopleveren.ZozaldeEuropeserichtlijn met betrekkingtotdeveteisteluchtkwaliteit mogelijk
totgevolghebbendattoetuit dieselmotoren
moetwordenafgevangen metroetfilters.Deze
maatregelwerktpositiefopdeluchtkwaliteit
endevolksgezondheid,maarhetzounegatievegevolgenkunnenhebbenvoorhetaquatischmilieu(zieH 2 0nr.22].Ditlaatstepunt
behoeft naderonderzoek.

dr.ir.G. Kamerling
drs.N. de Rooij

Voorvragenoverenreactiesopdezeserieartikelen
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Zoalsuit hetvootgaande blijkt, ishet
gedurende 25jaren nietgelukt om'oude'en
'nieuwe'inzichten indenormstelling te
incorporeren.Velediscussies,rapporten,
workshopsenproefschriften, waarbij nieuweinzichten naarvorenwerden gebracht,
leverdennauwelijks resultaat op.Het onderwerpraaktedaarbij steedsmeerineen
taboesfeer, waarbij debetreffende discussies
enrapporten tenonrechte werden opgevat
alsbeleidsondetmijnend endeminister voor
devoetenlopend.Inwetkelijkheid hebben
oudeennieuweinzichtengeen betrekking
opeenmeerofminder streng milieubeleid,
maaropeeneenvoudigerenbeterebeoordelingvanmilieurisico's.Toepassingvannieuweinzichten zouookpasseninhetregeringsbeleid:innovatie,minder regels,
kostenbesparingen kwaliteitsverbetering.
Indeloopderjaren hebben veeldeskundigenoverwogenommetbetrekking tot dit

Themanummer
riolering vervroegd
Hetthemanummer overriolering,dat
geplandstondvoot10februari 2006,isvervroegdnaar27januari!Ditinverbandmet
deRIONED-dagdieop2februari plaatsvindt.
Ditbetekentdat,wanneerueenbijdrage
wiltleverenaanditthemanummer, udeze
totuiterlijk 13januarikunrtoesturen.Als
heteen(semi-)wetenschappelijk artikel
betreft, geldtalskopijsluiting 31 december
2005.
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