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V E W I N D R I N G T AAN OP RISICO-INVENTARISATIE

MTBEbedreigtde
smaakvanwater
OnlangspubliceerdehetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu(RIVM)deresultatenvan
eenonderzoeknaardesto/MTBE(loodvervangermbenzine)mdrinkwater,waarvanVEWINals
deelopdrachtgever/ungeerde.Ineenaantal kwetsbarebronnenvoorde,drinkwatervoorziening blijkt
MTBEaanwezigtezijn.Hoewelnergensinhetonderzochtedrinkwaterdegeur- ofsmaakdrempe!
wordtoverschreden,komensomszeerlageconcentratiesMTBEindrinkwatervoor.RIVMbeveelt
aaneenscreeningtelatenplaatsvinden vanMTBEingrondwater indeomgevingvanbenzinestations^grondwaterbeschermingsgebiedenenbijdetankstationsdiereedsgesaneerdzijn.Dewaterbedrijvenvindenhetonaanvaardbaar datdergelijkestojfen debronnenvoordrinkwaterkunnenvervuilen.DeuitkomstenzijndaaromvoorVEWINaanleiding ombijhetMinisterievanVROMerop
aantedringendebronnenvanMTBE-verontreiniging inbeeldtebrengen. Daarnaast vraagt
VEWINaandachtvandepolitiekvoorditonderwerp.
Methyltertbutylether (MTBE)isbij
kamertemperatuur ennormale luchtdruk
eenkleurloze,vluchtige,licht ontvlambare
vloeistofmeteen terpentineachtige geur.
MTBEwordtvoornamelijkgebruikt als
additiefvoorbenzine (loodvervanger),
bedoeld omhetoctaangetal teverhogen en
eenmeereffectieve verbranding teverkrijgen.Deoplosbaarheid vanMTBEinwateris
hoog,debindingaanbodemdeeltjes is
slechtsmatigenMTBEisinhet algemeen
resistent tegen biologischeafbraak in water.
Hierdoor kanMTBEzichgemakkelijk verspreidenviaoppervlaktewater endemeer
kwetsbare typen grondwater.
Deaandacht inNederland voorMTBE is
aangewakkerd door berichten uitdeVerenigdeStatendatdezestofeenprobleem
vormt,met namevoorde drinkwatervoorziening.Eind 1999 werdophet symposium
'Bodembreed' eenworkshopgehouden met
detitel'Who'safraid ofMTBE?'.Een rapportagevanTNOuit mei2000weesuit dat
ondiepgrondwater indebuurt vanbenzinestations hogeconcentratiesMTBEkan
bevatten.DeTechnischeCommissieBodembescherming (TCB) adviseerdenaaraanleidingvanditonderzoek deNederlandseregeringdeMTBE-problematiekinkaartte
brengenenteonderzoeken ofhetzinvolis
bijdedrinkwaterbereidinghetwater opde
aanwezigheid vanMTBEtecontroleren.Op
^januari 2001 berichtte deVolkskrantover
deproblemen rondMTBE,hetgeen snel
daarnaleiddetotKamervragen.Ook uit
diverseandereEuropeselidstaten kwmaen
berichten oververontreinigingen met
MTBE.

Onderzoek
Begin2001 heeft VEWINeenstrategische
analyseuitgevoerd,waaruit bleekdatMTBE
gevolgenzoukunnen hebbenvoorhetdrinkwater:gevolgenvoordekwaliteitvanhet
water,metnamedegeurensmaak,énvoor
hetimagovandewatersector.Omduidelijkheidtekrijgen ofMTBEeenbedreiging
vormtvoordrinkwater inNederlandenom
afbreukrisico's tevermijden, werdbesloten
ominsamenwerkingmetRIVM,waardezelfdewensleefde,hetdrinkwater endedrinkwaterbronnen teonderzoekenopdeaanwezigheidvanMTBE.Enkele waterbedrijven
begeleiddenditonderzoek.Intabel 1 staande
metingen samengevatdieRIVMin2001heeft
uitgevoerdopdiverselocatiesvoordeproductievandrinkwater,diewarengeselecteerdop
verhoogdekwetsbaarheid vooraantreffen van
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MTBE(worstcasebenadering).
Deonderzochte monsterpunten zijn
geselecteerd opverhoogdetrefkans van
MTBE,zodat teverwachten isdathetbeeld
voorheelNederland inhetalgemeengunstigerzal zijn.
Slechtséénruwwatermonster enéén
drinkwatermonster bevatten eenconcentratieMTBEhogerdan 1 (Jg/1.Dehoogstgemetenconcentraties MTBEbedragen 3,2|Jg/l
voorwateruit hetLekkanaalbij Nieuwegein
en2,9|Jg/lvoorhetreinewatervande
grondwaterwinningZutphen.Bijnader
onderzoekbleekdatvandeverschillende
putten vandewinningZutphen éénput een
relatiefveelhogereconcentratieMTBEbevat
(11,9pg/1)dandeoverigeputten.Hetverschiltussen het ruweenreinewater moet
waarschijnlijk gezochtwordenin menging
vandeverschillende putten.Inhet grondwaterbeschermingsgebied rond dewinning
Zutphen issprakevaneen verontreiniging
bijeenbenzinetankstation.Opdit moment
wordtgeïnventariseerd oferwellicht nog
anderebronnen bestaan.WaterbedrijfGelderland/Vitens heeft direct maatregelen
getroffen enismet het bevoegdgezagin
contactgetreden.Zokonbijdereedsin uitvoeringzijnde saneringalsnogdeaandacht
opMTBEwordengevestigd.Tevens heeft
WaterbedrijfGelderland/VitensMTBEin het
meetprogramma opgenomen enwordtde
winningzonodigbijgestuurd omhetgehalteMTBEzolaagmogelijk tehouden.

Onaanvaardbaar
Waterbedrijven endeoverheidvinden
hetonaanvaardbaar water televerendat
stinkt ofviessmaakt.Indeliteratuur wordengeur-ensmaakdrempels vanMTBE
genoemd,uiteenlopend van5tot 100micro-
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regelen terbeperkingvanderisico'sworden
voldoendegeacht".VerderachtdeEuropese
Commissiegeenwijziging nodigvan het
MTBE-gehalteinbenzine,maar vertrouwt
eropdat degenen diebenzineopdemarkt
brengen hun verplichtingen en mogelijke
aansprakelijkheid tenaanzien vandeverontreiniging vanhetgrondwater metMTBE
zullenerkennen enpassendevoorzorgsmaatregelen zullen nemen.

Aanbevelingen

gramperliter,meestalweergegeven alseen
bereik.IndeVerenigdeStaten houdtUSEPA
eenorganoleptische normvoor drinkwater
aanvan20 tot40(Jg/L. Inhet Nederlandse
Watetleidingbesluitstaatdat drinkwater
quageurofsmaak"aanvaardbaar" moer zijn
voordegebruiker engeen"abnormale verandering"magondergaan.RIVMgaat in
haar rapportage uitvaneen organoleptische
drempel van 15microgram perliter.Behalve
debezorgdheid overdedrinkbaarheid van
waterwotdenvanMTBEbij dergelijke
gehaltengeenrisico'sverwachtvoorde
gezondheid vandemens.

Beter ofslechter dan lood?
MTBE,geïntroduceerd als loodvervanger
enoplossingvoorluchtverontreiniging door
verbrandingsmotoren, blijkt nu veroorzaker
tekunnen zijn van waterverontreiniging.
Hetiseenprobleemstofvanwegedecombinatievanhet hogegebruiks-enproductievolume,depersistentie,derelatiefgoede
oplosbaarheid inwater(42gram perliter)en
dehogemobiliteit.Totopheden wordtechter bijbodemverontreinigingen en -saneringenrondbijvoorbeeld benzinetankstations
vrijwel uitsluitend rekeninggehouden met
mineraleolie,benzeen,tolueen, ethylbenzeenenxylenen (BTEX)enniet metMTBE.

De Europese context
DeEuropeseCommissieisbezorgd
"...voordedrinkbaarheid van drinkwater
quasmaakengeur doorblootstelling ten
gevolgevanlekkagevanondetgrondse
opslagtanks enopslagtanks diebij het vullen
overlopen..."enbeveeltspecifieke maatregelenaanomderisico'svanblootstellingvan
demensviahetmilieu tebeperken.Hetis
opvallenddatdeEuropeseCommissiealleen
spreektovergrondwater alsbronvoorde
drinkwatervoorziening en oppervlakrewarer
geheelbuiten beschouwing laat.

Hetbelangrijkste Europesewetgevingsinstrument,datdebeschermingvandekwaliteitvanhetwater totdoelheefr, vormtde
Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG.Delidstatenzijn volgensdezerichtlijn verplichtom
maatregelen tetreffen tegendetoevoervan
verontreinigende stoffen naar hetwater.De
EuropeseCommissie isvanmening dat
maatregelen omhetgrondwater tebeschetmentegenverontreiniging metMTBEhet
bestealsonderdeelvandeKaderrichtlijn
Waterinoverweginggenomen kunnen worden.DeEuropeseCommissie concludeert
datvoordegezondheid vandemens"uitde
risicobeoordeling blijkt datgeenrisico's
wordenverwacht.Denualtoegepaste maat-

VEWINwildatdeoverheidallelocaties
ingrondwaterbeschermingsgebieden waar
MTBEkanvrijkomen ofwaar inhetverleden
MTBEkanzijn vrijgekomen, laatonderzoekenenwaarnodigsaneren.VEWINwil
tevensdatdeNederlandse overheiddeaanbevelingvandeEuropeseCommissie,om
monitoringprogramma's optezettenzodat
verontreiniging vanhetwaterdoorMTBE
snel kanwordengedetecteerd,zospoedig
mogelijk uitvoert.Denoodzaakvaneen
gtondige inventarisatie werdonlangs ondersrreeptdooreenonderzoek, uitgevoerd in
opdracht vanVROM-InspectieZuid-West,
waatuit bleekdat bij 16vande24tankstationsMTBEinhetgrondwater isaangetroffen.Waterbedrijven doenerverstandigaan
om inhun meetprogramma devoorMTBE
meestkwetsbarebronnen optenemen, f
ing.André Bannink, VEWIN
ir.Pepijn Morgenstern, RIVM
ir.Ans Versteegh,RIVM

In memoriam Hans Brands
Plotselingweggeruktuitonsmidden.Methetoverlijden vanHansBrandsop19meijl. heeft
hetWaterschapDeDommeleenpersoonverlorendieveelbetekendevoordeorganisatie.Hij
stondnogvolopinhetleven.Datismeteenleeftijd van50jaarooknietvreemd.Hijwasmeer
dan26jaarbijherwatetschapindienst.De
laatstevijfjaar heeft HansalsstroomgebiedmanagervandeBovenDommelleidinggegevenaanruim 15medewerkers.
Datheeft hijmetveelenthousiasme
gedaan.Demedewerkershebbenveelsteun
aanhemgehad.Datkonooknietanders,
wantHanswasergbetrokkenbijzijnwerk
éndemensachterhetwerk.Hanskon
menseninspirerenenmotiveren.Zijn
mensenkondenaltijdbijhemterechtvoor
raad.Wijzijndiepbedroefd nuhijniet
meerinonsmiddenisenwensendekinderen,delevenspartner,defamilieenvriendenvanHansBrandsveelsterktetoemet
hetdragenvanditverlies.
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