ACTUALITEIT

O N D E R Z O E K D O O R DE GEZAMENLIJKE WATERSCHAPPEN

Groteproblemendoor
bestrijdingsmiddelen
inNoord-Brabant
Bestrijdingsmiddelen dragenindeNoord-Brabantseoppervlaktewaterenaanzienlijk bijaan
demilieubelasting.11177procentvandeonderzochtelocatiesoverschrijdte'e'nofmeerdere
bestrijdingsmiddelen]hetmaximaal toelaatbaarrisico-niveau. Ditblijkt uithetonderzoek
datdewaterschappen inNoord-Brabantomde
vierjaar uitvoeren.Vorigjaarvondhetmeest
recenteonderzoekplaats.Hiervanzijnde resultatennugebundeldinhetrapport'Bredescreeningbestrijdingsmiddelen 2000'.Aande hand
vanderesultatenverrichtendewaterschappen
indetussenliggendejaren kleinereonderzoeken.
Dezespitsenzichtoeopspecifiekewaterkwaliteitsproblemen,zodatwaarmogelijkgerichte
maarregelengetrojfen kunnenwordenomde
milieubelasting te beperken.
Bijdetoepassingvanbestrijdingsmiddelenkomteenaanzienlijkgedeeltedirectof
indirectinhetmilieuterecht.Hierdoorwordt
hetfunctioneren vanhetecosysteeminsloten
enbekenbelast.Tevenswordendekostenvoor
dedrinkwaterbereidingsteedshogeraangezienbestrijdingsmiddelen ookweglekken
naarhetgrondwater.DoordeNoord-Brabantsewaterschappenisin2000voorhetlaatsteen
bredescreeningnaar bestrijdingsmiddelen
uitgevoerd,waarbijdebelangrijksteveroorzakersvandemilieubelasting,deprobleemstol
fen,perbeheersgebiedinkaartzijngebracht.
Tegelijkertijd heeft onderzoeksinstituut
Alterraeenmodelontwikkeld(ALCHEMA)
waarmeeaandehandvanhetbestrijdingsmiddelengebruik, emissiekarakteristieken
(drift) enstofeigenschappen derelatieveaantrefkans enderelatieveeffectkans wordt
berekend.Hierbij isdeeffectkans dekansop
overschrijding vanhetMTR. Deonderzoeksresultaten zijn naast hetvaststellenvande
probleemstoffen gebruikt voordevergelijkingmetALCHEMA.

Parameter
diuron*
pirimicarb
simazine**
carbendazim
diazinon*
atrazine*
MCPA
isoproturon
MCPP
metolachloor*
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Deanalyseresultaten zijn getoetstaande
normen uitdeVierdeNota Waterhuishouding(VRenMTR).Aandehand vande
normtoetsing isopprovinciaal-enwater-
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metamitron
2,4-D
carbofuran*
metazachloor
metabenzthiazuron*
oxamyl*
chloorfenvinfos
linuron
propoxur*
carbaryl**
tri-allaat
permethrin*
ethoprofos
malathion
dimethoaat
metobromuron*
propachloor*
tolclofos-methyl
chloorpyrifos*
coumafos
dichloorvos
methomyl
parathion-methyl*
bentazon
chloridazon*
DNOC
Totaal
rode tekst

probleemstof(provincie Noord-Brabant)

groene tekst

potentiëleprobleemstof/provincie Noord-Brabant)
probleemstof(waterschapsniveau)
potentiëleprobleemstof(waterschapsniveau)
in2001 nietmeer toegelaten

**
Op46locaties,verdeeldoverdeNoordBrabantsewaterbeheersgebieden,zijn opvier
tijdstippen oppervlaktewatermonsters geno-
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men.Dezetijdstippen zijn afgestemd opde
toepassingsperiode vanbestrijdingsmiddelen.Indezeperiodeisdeaantrefkans voor
bestrijdingsmiddelen hetgrootst.Dewatermonsterszijn geanalyseerd op142landbouwgerelateerde bestrijdingsmiddelen.

1

landbouwkundig onmisbaar
grootschalige landbouwkundige toepassing

Overzichtvanderesultatenvanmonitoring.

schapsniveau eenselectiegemaakt vanprobleemstoffen enpotentiële probleemstoffen.
Destoffen waarvoorgeen normen zijn opgesteld,zijn getoetst aande detectielimiet.

tienmetdegrootste effectkans isvanongeveereenderdevandegeanalyseerde stoffen
ookeeneffect (aangetoonde overschrijding
MTR)waargenomen.

Bijdevergelijking metderesultaten uit
het modelALCHEMAisper waterschapsgebieddetoptien vandestoffen metde
grootste relatieveaantrefkans (model)vergelekenmet het percentagevandeanalyses
waarbij dezestoffen zijn aangetoond.Voor
devergelijking vanderelatieveeffectkans, is
perwaterschapsgebied detoptien vanstoffen metdegrootsteeffectkans (model)vergelekenmet hetaantal kerendatdeze stoffen
hetmaximaal toelaatbare risico-niveau overschrijden.

Conclusie
Vande 142geanalyseerde bestrijdingsmiddelen zijn er95(67%)minimaal éénmaal
aangetoond bovendedetectielimiet.Vande
142geanalyseerdestoffen zijn ervoor56normen (VRenMTR)beschikbaar.Vandeze56
stoffen zijn er40(71%)stoffen minimaal éénmaalaangetoond bovendedetectielimiet en
22(39%) stoffen zijn minimaal éénmaal
bovenhetMTRwaargenomen. De&6stoffen
waargeenMTRvoorbeschikbaar isworden
slechtsineengeringemateaangetoond(2,8%
vanhet totaalaantalanalyses).

Resultaten monitoring
Deresultaten vandetoetsingzijn weergevenindeoverzichtstabel.Hierin staan
alleendiebestrijdingsmiddelen diein normoverschrijdende concentraties zijn waargenomen.
Perwaterbeheerder isaangegeven ofde
stofisgeselecteerd alspotentiële probleemstof(groen:aangetoond tussenVRenMTR)
ofalsprobleemstof(rood:aangetoond boven
het MTR).Hetaantal potentiële probleemstoffen enprobleemstoffen opwaterschapsniveau isgebruikt alsselectiecriterium voor
depotentiële probleemstoffen enprobleemstoffen opprovinciaal niveau (respectievelijk
groeneenrodetekst).Indetabel istevens
aangegevenofdestofnogtoegelatenis.
Deprovincialeprobleemstoffen zijn (in
volgordevanprioriteit):simazine,carbendazim,diuron,diazinon,chloorfenvinfos, pirimicarb,linuron enpropoxur.Propoxuris
onlangsverboden voordegrootschalige
landbouwkundige toepassingen.Diuron en
diazononzijn sindsenkelejaren verboden.
Dezestoffen wordendoor delage afbraaksnelheid, naleveringvanuit debodem en/of
atmosferische depositietochnogin het
oppervlaktewater aangetroffen. Grensoverschrijdende wateren en inkoop van stoffen
inhet buitenland kunnen tevens bijdragen
aande normoverschrijdingen.
Alsderelatiemet teelten wordt
gemaakt, blijkt dat hetgrootstegedeeltevan
demilieubelasting wordtveroorzaakt door
teeltenmeteenrelatiefgrootareaaleneen
geringe totgemiddelde milieubelastingper
hectare:aardappel,maïsen suikerbiet.

Resultaten modelvergelijking
Destoffen meteenrelatiefhoge aantrefkansworden indebredescreeningvaker
aangetoonddan destoffen meteenlagerelatieveaantrefkans. Vandestoffen uitdetop

In40vande46onderzochtelocaties(77%)
iservooréénofmeerderestoffen eenoverschrijdingvanhetMTRwaargenomen.Deze
overschrijdingen zijn verspreidoverdeprovincieNoord-Brabant waargenomen, waarbij
degrenslocaties(België)vergelijkbaar zijn met
deoverigelocaties.Inhetvoorjaar worden
meerstoffen aangetoond daninhet najaar.
Demodelstudie blijkt redelijk goed
overeentekomen metdeveldgegevensen
kanbij deinvullingvan monitoringsprojectengebruikt worden voordeselectievande
teanalyserenstoffen. Voorwaardehiervooris
deaanwezigheid vanregionalegegevens
overlandgebruik en bestrijdingsmiddelenverbruik.
Kortom:bestrijdingsmiddelen spelen
eenbelangrijke rolinhetniethalen vande
waterkwaliteitsdoelstellingen indeNoordBrabantseoppervlaktewateren. ^
met dank aanGeert van Mill
(waterschap De Maaskant)
Hetrapport'Bredescreeningbestrijdingsmiddelen
2000'isopgestelddoorwaterschapDeMaaskant.
Voormeerinformatie:GeertvanMill
(0412)698448)ofRobMerkelbachvanAlterra
(oj17)474753.Deresultatenwordenééndezer
dagengepresenteerddoordeProvincieNoordBrabant.

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenovetzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform. *
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Visievan VNG over
water
DeVerenigingvanNederlandseGemeenten
heefteendiscussienotametdetitel'Gemeenten
gevenwatereenplaats'uitgebracht.Denota
bevateenvisievandeVNGopderoldie
gemeentenopwatergebiedhebbenendeinitiatievendienodigzijnomwaterduurzaam inte
passen. Ookgeeft deVNGviaditrapporteen
reactieoprecentenota'senrapportenvande
UnievanWaterschappen,hetIPOende
CommissieTogtemaover(deorganisatievan)
hetwaterbeheerenderelatiemetruimtelijke
ordening.
Indenotageeft deVNGhaarvisieop
inbeddingvanwaterineen duurzaam
ruimrelijk en functioneel beleid.Hoewel
watergeenonbekend fenomeen isvoor
gemeenten, heeft hetnoggeenvanzelfsprekendeplaats binnen het gemeentelijk
takenpakket.VolgensdeVerenigingis
ditwelnodig,overigensin samenspraak
met het tijk,deprovinciesendewaterschappen.
Deveranderingen opwatergebied
vragenombredebestuurlijke aandacht.De
bedreigingen zijn groot,maardatzijn de
kansen ook,aldusdeVNG.Degevolgenvan
bijvoorbeeld klimaatverandering,zeespiegelstijging en(verdere) bodemdaling
vragenomeenanderbeleidenhouding ten
opzichtevanwater.Datandersomgaan met
waterbiedt ookkansenvooreenmooiereen
duurzamere inrichting vanNederland.
Vanuitdezevisiewordt invulling
gegevenaanhet landelijk Bestuursakkoord
water,waartoedeStartovereenkomst in
februari doorhetministerievanVerkeeren
Waterstaat,deprovincies,deUnievan
Waterschappen endeVNGisondertekend.
Tegelijk biedt hetdocument eengoedebasis
voordiscussieoverontwikkelingen inde
waterketen,endevraaghoemet detoenemendegrondwaterproblemen in stedelijk
gebied moetworden omgegaan.
DeVNGlegtdenotadekomende
maanden vooraanhaarleden.Daartoe
houdtzeeenaantalbijeenkomsten. Ook
gaatdeVNGandereorganisaties omreacties
vragen.Beginvolgendjaar moetdenota
definitief vastgesteld worden,waarmeede
VerenigingvanNederlandse Gemeentende
basislegtvoorhaarkoersopwatergebied
voordekomendejaren.*[

