PLATFORM

Drinkwaternormen,
grondwaterenWetBodembescherming:brugofklooft
[ASPER G R I F F I O E N , TNO NEDERLANDS I N S T I T U U T VOOR TOEGEPASTE G E O W E T E N S C H A P P E N

Metde normstelling voorgrondwater utNederland isietsraars aan de hand.Twee normsteisels zijn
vangroot belang: het normstelsel voorbodem-eugrondwarervcrontreiniging indeWet Bodembescherming volgensIntegrale Normstelling Stoffen éndedrinkwaterkwaliteitsnormen zoalsdie
gelden volgens lietWaterleidingbesluit. VoorNederlandgeldt immersdat drinkwater voorcirca
70 procent afkomstig isvangrondtvater. Andere normsteisels die hetgrondwater aangaan, zoals
drinkwaternormen voorvee, bestaan ook, maar hebben niet demaatschappelijke impact van deze
tweestelsels.De ontwikkeling van dezetwee normstelsels vond vrijwel volledig langsgescheiden
wegenplaats.

Betaalt de vervuiler?

verontreiniging (momenteel zullen wat minder dan 228winningen operationeelzijn door
het recentelijk afstoten vanjuist deze kwetsbare winningen).Dekwetsbare winningen
onttrekken het grondwater veelaluit watervoerende pakketten waarboven geen hydraulisch afsluitende laagaanwezig is(dezogenaamde freatische winningen).Naast de
drinkwaterwinningen mogen onder dezelfde
noemer ookdegrondwaterwinningen voorde
levensmiddelen- en genotsmiddelindustrie
meegenomen worden.Dejuridische aspecten
van dit typewinning vallen volgensdeEU
ondet deDrinkwaterrichtlijn, maar volgens de
Nederlandse wetgeving niet onder het Waterleidingbesluit doch onder deWarenwet. De
positie ten aanzien van waterkwaliteitsnormen isechtet vergelijkbaar. Ook bij deze winningen wordt herhaaldelijk uit ondiepe (freatische)watervoerende pakketten onttrokken. De
bevindingen zoals hierna opgesteld voor de
waterleidingsector gelden dus ookvoor deze
industrietak.

Zoals hierboven algemeld, is het grondwater een belangrijke grondstofvoor het
drinkwater inNederland. Beekman &Laeven')
hebben voordesituatie in 1994115vande228
winningen als'kwetsbaat' aangemerkt voor
verontreiniging vanafmaaiveld. Dehelft van
het aantal grondwaterwinningen en hiermee
40procent van de grondwateronttrekkingen
voordrinkwatervoorziening, kan daarmee
potentieel kwetsbaar zijn voor antropogene

Met name de freatische winningen zijn
kwestbaar voor grondwatetverontreiniging,
want dereistijden zijn veelal betrekkelijk kort
(indeordegroottevanjaren tot tientallen
jaren) en het bufferend vermogen van de
ondergrond kan geringzijn. Enkele tientallen
winningen kampen met ongewenste verontreinigingen ten opzichte van de historische
situatie?!''R Het kan hierbij gaan om zowel

Heteerste stelsel isvooraleen nationale
aangelegenheid. Deinterventiewaarden zijn
bovenalgebaseerd op het ernstig risiconiveau
voorwater- en bodemecosystemen en daarnaast ook op het maximaal toelaatbaar risico
voorde mens (middels met name ingestie van
grond ofinhalatie van lucht).De streefwaarden zijn gebaseerd op het verwaarloosbaar
humaan-toxicologisch (middels dezelfde opnamepaden) ofecotoxicologisch risico.Het tweedestelsel ismeer een EU-aangelegenheid-t',
waarbij gebruik gemaakt wordt van studies
van deVN-wereldgezondheidsorganisatie
WHO,en nationale bijstellingen naar lagere
waarden mogen plaatsvinden. Dedrinkwaternormen zijn gebaseerd op het humaantoxicologisch risico middels consumptie van water
alsdrinkwater. Het behoeft geen uitgebreid
betoogom in tezien,dat deontwikkelingen in
beide stelsels weinig met elkaar van doen
hebben.Wat isnu het probleem?

organische microverontreinigingen (sporenmetalen) alsde macrogrondwatersamenstelling(dehoofdbestanddelen van het water,
zoals hardheid, sulfaat en nitraat).De verontreinigingen komen uit diffuse bronnen (landbouw, atmosferische depositie),maar ook uit
lijnbronnen (inhet bijzondet spootwegen en
kanalen)en puntbronnen (vuilstorten, chemischewassserijen en andere zogenaamde puntlozingen).
Zogauw concentraties in het onttrokken
grondwater, het ruwwater, boven de drinkwaternorm liggen ontstaat een probleem voor
de waterleidingmaatschappij ofde betreffende
industrie. Isde betreffende eigenaar echter
aansprakelijk voordeextrakosten diede
waterleidingmaatschappij moet maken, volgens het principe van devervuiler betaalt? In
de praktijk blijkt dit veelal niet het geval te
zijn, want drinkwaternormen zijn geen INSnormen.VolgensdeWet Bodembescherming,
kan sprakezijn van een ernstige bodem- of
grondwaterverontreiniging alsde interventiewaardeoverschreden wordt, en niet alsde
drinkwaternorm overschreden wordr.Alsde
interventiewaarde overschreden wordt in een
gevalvan verontreiniging, dan dient nader
onderzoek plaats te vinden naar de urgentie
van devervuiling.Het bevoegdgezag isin de
rolvanzowel handhaver als bezitter van
grondwaterverontreinigingen, niet genoodzaakt om in actie te komen alshierbij geen
sprakeisvan een ernstige verontreiniging.
Theoretisch gezien kan sprakezijn van een
ernstige verontreiniging onder het niveau van
de interventiewaarde (ziebijvoorbeeld de
Leidraad Bodembescherming). Hierop zal later
worden teruggekomen. In depraktijk moet de
interventiewaarde bij eengevalvan bodem- of
grondwaterverontreiniging overschreden
worden, wilde vervuiler daadwerkelijk aangesproken worden op deernstige bodemverontreiniging ofmoet eerst de veranrwoordelijkc
vastgesteld worden alseengevalvan ernstige
bodemverontreiniging geconstateerd wordt.
Alsconcentraties destreefwaarde niet overschrijden, isgeen sprakezijn van 'verontreiniging'.Hoeverhouden de interventiewaarden
(endestreefwaarden) zich nu tot de drinkwaternormen?

Drinkwaternormen versus
INS-normen
Bijhet vergelijken van drinkwaternormen
met de INS-normen ishet inzichtelijk om een
driedeling in stoffen temaken:destoffen die
de zogenaamde macrogrondwatersamenstelling bepalen,deanorganische sporenelementen en deorganische microverontreinigingen.
Ten aanzien vande macrogrondwatersamenstelling isde situatieeenvoudig.Voorde meeste macrocomponenten (zoalsijzer, calcium,
sulfaat) bestaan drinkwaternormen, maar geen
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interventiewaarden voor deze componenten.
Welbestaan streefwaarden voor grondwater
voor de nutriënten (ammonium, nitraat, fosfaat) endezouten (chloride,sulfaat en ook
fluoride, bromide en sulfiden) als stofgroepen.
Ongewenste antropogene verontreinigingen
van het grondwater met de macrocomponenten doen zichechter weldegelijk voor. Het
gaat hier vooralom vuüstorten als puntverontreiniging,diffuse landbouwactiviteiten en
lekkende riolen in een stedelijke omgeving.
Ammonium istypisch een stofdie in hoge
concentraties in vuilstortpercolaat voorkomt.
Decombinatie van vermesting en verzuring
geeft grondwater met een hoge hardheid
onder landbouwgronden 11 '.Historische vuilstorten liggen vaak binnen het intrekgebied
van drinkwaterwinningen ofhet intrekgebied
van een winning betreft vooreen deel stedelijk
gebied.
Voorverscheidene sporenmetalen bestaan
veelalzoweldrinkwaternormen alsstreef- en
interventiewaarden. Dit zijn de sporenmetalen waarvan bekend isdat zetoxisch zijn voor
mens,dieren en/ofplanten.Afbeelding 1 toont
een vergelijking tussen de drinkwaternormen
en destreef- ofinterventiewaarden voor tien
sporenmetalen. Destreefwaarden zijn altijd
lager dan dedrinkwaternormen en de interventiewaarden zijn hoger dan wel lager. Het
verschil ligt hierbij binnen een factor tien,
behalve voor koper.Voor koper isde drinkwaternorm 2,0mg/l en de interventiewaarde
75Mg/l-Seleen ishet enigespotenmetaal waarvoor weleen drinkwaternorm is geformuleerd
maar geen interventiewaarde.Zes andere
sporenmetalen kennen welstreefwaarden (en
somsook interventiewaarden), maar geen
drinkwaternormen. Viervan dezes (kobalt,
molybdeen, beryllium en vanadium) zijn echter wel toxisch voor de mens'M.De bescherming van grondwatet alsbron van drinkwater
ismet devergelijkbare waarden van drinkwatetnorm en interventiewaarde behoorlijk
adequaat.
Desituatie iswezenlijk anders voor de
organische microverontreinigingen. Afbeelding 2 toont een vergelijking tussen de drinkwaternormen en de INS-normen voor verschillendestofgroepen van (hydrofobe) organische
verbindingen. Destofgroepen betreffen verschillende typen van pesticiden en mono-aromatische verbindingen, tesamen metPAK's,
PCB'sengechloreerde benzeenverbindingen,
alifaten en fenolen. Per stofgroep is telkensde
verbinding genomen met de hoogste I-waarde.Vootgechloreerde alifaten is bijvoorbeeld
dichloormethaan genomen en voor PAK'sis
naftaleen genomen. Vooréén stofgroep geldt
dat de verbindingen met de hoogste I-waarde
veelalook deverbindingen isdiede laagste
octanol/water partitiecoê'fficiënt heeft en daarl8
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mee het meest mobiel is.DeBTEX-groepis
voor alle vierde verbindingen geplot, omdat
dezealsgrondwaterverontreiniging zoveel
voorkomt. Deafbeelding illustreert dat de
waarden van dedrinkwaternorm en de I-waardesterk uiteenlopen en dat deI-waarde tot
ruim ïoookeer hoger kan zijn dan de drinkwaternorm. Dedrinkwaternorm ligt ook herhaaldelijk onder de streefwaarde.
Deinterventiewaarde en de drinkwatetnorm lopendus herhaaldelijk sterk uiteen. Dit
betekent dat grondwater verontreinigd met
organische microcomponenten als niet (ernstig) verontreinigd aangeduid kan worden,
maar toch niet geschikt isvoor menselijke consumptie.Deimplicatie van dezesituatie is
reeds besproken.Desituatie kan zich met
name voordoen voor deBTEX-groep,de
gechloreerde alifatische verbindingen, de
gechloreerde benzenen en decarbamaten als
pesticidegroep.Deeerste tweegroepen vormen
de belangrijkste groepen van grondwaterverontreiniging met organische verbindingen.
Niet alleen dichloormethaan kent een I-waarde ruim boven dedrinkwatetnorm, maar ook
demeer voorkomende stoffen trichloorctheen
en tetrachlooretheen kennen een I-waarde die
ruim tookeerbovendedrinkwaternorm ligt.
Diversedrinkwaterwinningen in Nederland
kampen dan ookmet dezeproblematiek2).

Hoe verder
Debovenstaande korte analyse maakt duidelijk dat in depraktijk deWet Bodembescherming (inclusiefde bijbehorende inter-

ventiewaarden, ernst- en urgentiesystematiek)
niet onderkend dat grondwater gebruikt
wordt voordrinkwaterconsumptie via waterleidingbedrijven. In theorie isweliswaar sprakevaneen afstemming tussen saneringsregelingWetBodembescherming en andere
wettelijke regelingen. In depraktijk laat het
omgaan met (licht-)verontreinigd grondwater
alsgrondstofvoor drinkwater tewensen over,
mede omdat het wettelijk kader alsindsjaren
niet gehanteerd wordt bij het opstellen van het
saneringsbeleid.
Indeeersteplaats mogen we constateren
dat defunctionele eigenschappen van grondwater binnen het intrekgebied van een drinkwaterwinning ernstigzijn verminderd als dit
grondwater verontreinigd is.Inde tweede
plaats ishet principe dat milieuvreemde
stoffen niet indrinkwater thuishoren en dat
grondwater alsgrondstofvoor drinkwater
gebruikt wordt, en dat daarom milieuvreemde
stoffen niet ingrondwater thuishoren, nog
immer van kracht alsbeleidsvoornemen van
het RijksW.Alhoewel het beginsel van functiegericht saneren alenigejaren praktisch gezien
van kracht is,zougrondwater dat dus daadwerkelijk alsdrinkwater gebruikt wordt, volgens
dit uitgangspunt beoordeeld moeten worden.
In het verleden isalsuitgangspunt gesteld
dat dedrinkwaternormen niet rechtstreeks
van toepassingzijn bij het afleiden vande
interventiewaarden8).Aandeandere kant is
ookgesteld dat verontreinigd grondwater zonder extra sttucturele zuiveringgebruikt moet
kunnen worden alsdrinkwatet12!. Consumptie
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kangevonden door het abstracte standpunt
van het Rijk (entevens het standpunt volgens
deEUKaderrichtlijn Water)van "milieuvreemde stoffen horen niet in het grondwater
thuis" in tevullen met een begrip als maatschappelijke urgentie: drinkwatervoorziening
ismaatschappelijk urgent en voor grondwater
binnen inrrekgebiedengelden de drinkwaternormen in plaats van de interventiewaarden
bij hervasrstellcn van deernst van een grondwaterverontreininging. *
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van grondwater verontreinigd met organische
stoffen tot de in 1991 geformuleerde C-waarden leidt dan tot overschrijding van de
humaan-toxicologische advieswaarde, waaruit
deC-waarde weer is afgeleid. Ingeval van
vluchtige organische verontreinigingen betekent het criterium van extra structurele zuivering ookeen onduidelijke situatie, aangezien
veelgrondwater dat alsdrinkwater onttrokken
wordt, belucht wordt om het te ontijzeren.
Tijdens dit beluchten zullen de vluchtige verontreinigingen (ten dele)verdwijnen. De vraag
ishierbij wat de betekenis van 'extra' en 'structureel'is.
Tegenwoordig isher overheidsstandpunt
dat ernstige bodemverontreining functiegericht en kosteneffectief gesaneerd mag
worden.Daarnaast wildeoverheid het principe'de vervuiler betaalr' aanvullen met het
beginsel 'debelanghebbende betaalt mee'. Nu
betaalt ingevalvan een niet-urgente verontreininghet drinkwaterbedrijf als belanghebbende devolledige rekening en betaalt devervuiler niet.Dit isgeheel in tegenstelling tot
zowel het oude als het nieuwe standpunt. Bij
gevallenvangrondwaterverontreiniging binnen intrekgebieden van drinkwaterwinningen
zoudenzoweldeernst alsdefunctie gekoppeld
moeten worden aan de functie van grondwater
alsgrondstofvoor drinkwater. Deernst- en
urgentiesystematiek gebaseerd op drinkwaternormen in plaats van interventiewaarden zou
dan van kracht moeten worden gesteld.Dit is
nu niet het geval:actuele verspreidings- en
humaantoxicologische risico's worden voor

situaties binnen en buiten intrekgebieden van
drinkwaterwinningen hetzelfde beleefd. Een
mogelijkheid om dit teformaliseren is het
begrip 'maatschappelijke urgentie'zoalsde
Provincie Groningen10) dat wilgaan hanteren:
eenernstig verontreinigde locatie is maatschappelijk urgent alserruimtelijke ofeconomische processen plaatsvinden binnen het
gebied waarin de locatie ligt.Men kan dit
omdraaien door testellen dat de verontreiniging ligt binnen eengebied waarin ondergrondse ruimtelijke eneconomische processen
plaatsvinden, namelijk grondwaterwinning.
Demaatschappelijke urgentie van drinkwatervoorziening leidtdan tot een ernstige en
urgente grondwaterverontreiniging, indien
grondwater binnen een intrekgebied tot boven
dedrinkwaternorm is verontreinigd.
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Samenvatting
Dehedendaagse praktijk van omgaan met
grondwaterverontreiniging onderkent niet
voldoende dat grondwater gebruikt wordt als
grondsrof voordrinkwater (enlevens-of
genotsmiddelen), alhoewel deofficiële beleidsstukken van derijksoverheid hier wel op
abstracte en formele wijze rekening meehouden.Waterleidingbedrijven als belanghebbendedraaien opvoorde financiële kosten om het
ruwwater tezuiveren, in plaats van dat de vervuiler betaalt.Dediscrepantie tussen rijksbeleid en lokaalbeleid voertgrotendeels terug
op deverschillen tussen de drinkwaternormen
en de inrervenriewaarden voor met name organische verbindingen, zoals monoaromaten en
gechloreerde koolwaterstoffen. Een oplossing
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