'»*"'»"•
Hetschaalniveauwaarophetonderzoekis
uitgevoerdsluitaanbijdeRWSR-methodiek.
Flevolandishiertoein23 watersystemeningedeeld,teweten 18afwateringsgebieden envijf
vaartsystemen.
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Emissie-mventansatie
Flevoland,de kaderrichtlijn
dichterbij
DRS. C H R I S O F F E L KLEPPER, PROVINCIE FLEVOLAND
IR. I N G R I D K U P P E N , ROYAL H A S K O N I N G
IR. C R I S T E L VAN K O P P E N , ROYAL H A S K O N I N G

RoyalHaskoning voerde inopdracht van lietPlatform Diffuse Bronnen Flevoland eenemissie-inventarisatie vanbronnen naaroppervlaktewateruit(puntbronnen,diffuse bronnenennatuurlijke
bronneni.Uniekaan dezestudie isdemethodiekomzowelmetingenengebiedsspecijïckeschattingsmethoden tecombineren metdelandelijkeemissieschattingsmethodiekentoteenconsistentsysteem.
Dit maaktvergelijking metandereregio'sen landelijke inventarisatie mogelijk, foor iedere
beschouwdeemissiebron iseenprioriteriug van relevanteemissierediicereudemaatregelen binnende
iuvlocdssjccrvan het bevoegdegezag inFlevolandvoorgesteld.Hiermeeisde basisgelegdvooreen
Flevolandsemissiebeheersplan. Derapportagevormteen belangrijke bouwsteenvoorde rapportage
overde belastingdoorpunt- endiffuse bronnenvereistvoordeKaderrichtlijn Water.
HetPlatform Diffuse BronnenFlevoland
bestaatuitvertegenwoordigers vandeProvincieFlevoland,hetWaterschapZuiderzeeland,
dedirectieIJsselmeervanRijkswaterstaat,de
gemeenten inFlevolandendeMilieufederatie
Flevoland.Hetplatform moetsturinggeven
aandeaanpakvandediffuse bronnenin
Flevoland.In 1995vonddelaatsteinventarisatieplaatsnaardeemissiesdoordiffuse bronnen').Behalvevoorhetplatform isinmiddels
eennieuweinventarisatievanemissiesopkortetermijn noodzakelijk voordewatersysteemrapportage,degebiedsgerichterapportagesals
uitwerkingvandemotieAugusteijn-Esser2)en
voordeKaderrichtlijn Waters!.In2001/2002is
daaromeennieuweinventarisatie uitgevoerd.
Hetonderzoek isafgestemd opdemethodiek
diebeschrevenstaatinde'Handreikingregionaleaanpakdiffuse bronnen'vandeCommissieIntegraalWaterbeheer*»;. Een uitdrukkelijke
wensvanhetplatform wasdathierbijzoveel
mogelijkregionalegegevenszoudenworden
gebruiktendatdeinventarisatieopwatersysteemniveauzougebeuren.
Opzet
HetPlatform Diffuse BronnenFlevoland
koosvoordebenaderingviade kwaliteitsbeheerscyclus(zieafbeelding 1)meteeninteractieveaanpakvandeemissieinventarisatie.
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Doorhetinbrengenvaneeniederskennis, is
nietalleeneenbeterinhoudelijk, maarookeen
betergedragenresultaatbereikt.Inhoudelijke
discussieoverdegroottevanemissiesenrelatievebijdragen vanbronnenindefasevanhet
opstellenvanhetemissiebeheersplan wordtzo
vermeden.Doordezeaanpakwordtvoorzienin
eenkwalitatiefbeteremissiebeheersplan met
eengroterdraagvlak.

Ajb. v.

Methodiek
A. Kwaliteit
Uitdebestaandekwaliteitsmeetnetten is
eenselectiegemaaktwaarmeeeenzo representatiefmogelijkbeeldvandekwaliteitper
watersysteem wordtgegeven.Gebaseerdopde
ClW-methodiekslzijnuithethelescalavan
gemonitoordestoffen ingrondwater,waterbodemenoppervlaktewater tien probleemstoffen
geselecteerdwelkeinéénofmeervandewatersystemendenormoverschrijden.Hierbij zijn
debestrijdingsmiddelen buiten beschouwing
gelaten,omdatdezeeenheeleigenaanpakvragen.Hiernaarzijn inFlevolandrecentestudies
gedaan6'»!.Voordezestoffen isperwatersysteemdematevan normoverschrijding
bepaald.Ditbepaalthetgewensteemissiereductiepercentage.

Alleenstoffen waareennormvoorbestaat
kunneninaanmerkingkomenalsprobleemstof Kanttekening:Verschillende
stoffen dievoorkomenopdeprioritaire
stoffenlijst (EuropeseKaderrichtlijnWater)
werdentotnutoenietgemonitoorden
kunnendusnietwordenmeegenomen

B.Bronnen
Indezestudiezijn vijfverschillende
methodiekenonderscheiden,waaropdeemissieszijngekwantificeerd (zietabel 1).
Demethodieken II,IIIenIVzijngebaseerd
opdeemissieschattingsmethodiek zoals

Opzetvanhetproject.

Kwaliteit

Bronnen

Toetsing waterkwaliteit aannormen
Benoemen waterkwafrteitsknelpunten
Opstellen emissiereducti©doelstellingen
probleemstoffen

Inventarisatie van bronnen
envaststellen vai emissies
Berekenen overdrachten emissies
tussen waters-/sternen

Roodgekleurd: moet nog worden uitgevoerd

LATF ORM

Regionale gegevens zijn alleen gebruikt
wanneer zij een betrouwbaarder beeld van de
werkelijkheid geven dan dedara van Emissieregisrratie.

methodiek

bronnen in deze inventarisatie

I. opbasis van metingen

rwzi's en bedrijven

II. regiospecifieke emissieschattings-

inlaat, kwel,waterbodems, glastuinbouw
(stikstof), landbouw (zware metalen uit
bestrijdingsmiddelen), ongerioleerde huishoudens,scheepvaart, oeverbeschoeiing
atmosferische depositie,glastuinbouw (zink),
wegverkeer, spoorwegen, huishoudens,
corrosie waterleidingen, foutieve aansluitingen, afsteken vuurwerk, tandartspraktijken, bedrijven, bouwmaterialen,
jacht- en hengelsport

methodiek

III. landelijke emissieschattingsmethodiek
met deels landelijke en deels regiospecifieke gegevens (bron:CCDM en
Platform Diffuse Bronnen Flevoland)

IV. landelijke emissieschattingsmethodiek

overstorten

met landelijke gegevens, regionalisatie
met behulp van regionale gegevens
(bron:CCDM)
V. STONE:specifiek instrumentarium voor
het inschatten van de emissies door uiten afspoeling van nutriënten door
gebruik van meststoffen in de landbouw
(bron:RIVM)
Tabel1.

landbouw (nutriënten)

Voorelkeemissiebron iseen fact sheet
opgesteld, met daarin degebruikte kerngegevens.Onderstaand een voorbeeld met betrekking tot ongerioleerde huishoudens. Op basis
van de fact sheets kunnen bij latere inventarisaties berekeningen eenvoudig opnieuw
worden gedaan.

Toegepastemethodiekenterkwantificering vanemissies.

bruto emissie =emissiefactor (EF) * emissieverklarende variabele (EW)
EW =omvang (bijvoorbeeld aantal inwoners)
EF=emissie vaneen stofper eenheid van EW (bijvoorbeeld 0,51kg fosfaat per inwoner perjaar)

beschreven in de'Handreiking regionale aanpakdiffuse bronnen'.
Om uit debruto-emissie de emissie naar
water teverkrijgen isin veelgevallen nog
informarie nodig over derioleringstoestand in
het gebied.
Demethodieken III en IVbetreffen de
nationale erkende emissie-instrumentaria
zoalsgebruikt door deCoördinatie Commissie
Doelgroep Monitoring (CCDM),beter bekend
als Emissieregistratie. Bij het inschatten van
emissies voor landelijke inventarisaties
worden door deCCDM bepaalde aannames
gedaan dieafhankelijk van de emissiebron
nader gespecificeerd zijn per regio.De ervaring
isdat deemissies dieop basis van deze aannames worden ingeschat in het algemeen op
landelijk niveau een redelijk betrouwbaar
beeld geven.Op regionaal niveau kunnen echter door grote afwijkingen vande regionale
situatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde grote verschillen ontstaan. Om dit te
voorkomen iservoor gekozen zoveel mogelijk
regionale emissiefactoren en aannames te
gebruiken. Indien dezegegevens ontbraken is
alsnog teruggevallen opdata uit de erkende
landelijk emissie-instrumentaria van Emissie-

VoorFlevoland berekent Emissieregistratie emissies opeen niveau van vier relatiefgrotegeografische eenheden. Dit niveau isveel
grootschaliger dan de 23watersystemen van
Flevoland. Voorde bronnen waarvoor op
Emissieregistratie moest worden teruggevallen,zijn de emissievrachten daarom omgerekend naar het niveau vande watersystemen.
Dit kon worden gedaan aan dehand van bronnen over degeografische spreiding van de
Emissie Verklarende Variabele.Hierbij is
gebruik gemaakt van regionale gegevens.
Voorbeelden zijn toedeling aan watersystemen
viainwonertallen ofregionale verkeerstellingen van deprovincie en Rijkswarerstaat.

registratie.Dezedata kunnen zijn landelijk
vastgestelde emissiefactoren, aannames met
betrekking tot emissieverklarende variabelen
en tor deverdeling van emissies over milieucompartimenten, deberekende bruto emissievracht vanuit deemissiebron (perjaar) en de
berekende uiteindelijke netto belasting naar
het oppervlaktewater (ookperjaar).
Bijher vertalen van bruto emissievracht
naar netto belasting in stedelijk gebied is
gebruik gemaakt van een inventarisatie van de
rioleringstoestand in Flevoland.

In Flevoland wateren alle watersystemen
vrij afopvaarten diebemalen worden. De
gemalen slaan allemaal uit opde omringende
rijkswateren. Debelasting van devaarten is
berekend alsdesom vandebelastingen van de
erop afwaterende watersystemen plus de emissiesdiespecifiek in devaarten plaatshebben
(onder meer scheepvaart, rwzi's, oeverbeschoeiingen en dewaterbodems).De belasting
van deomringende wateren isberekend als de
som van debelasting van devaarten. Deze
methodiek voor het berekenen van overdrachten tussen watersystemen gaat ervanuit dat
conservatief transport van allestoffen plaatsvindt in devaarten. Dit isslechts gedeeltelijk
waar.Demethodiek geeft een overschatting
van de werkelijke belasting. Een kwalitatieve

HUISHOUDENS
Onqerioleerde huishoudens
Emissieverklarende variabele
Aantal adressen dat niet is aangesloten Voor N. P, en Cu is dit gedaan op basis van regionaal onderzoek naar aantal IBA-systemen en
kengetallen per IBA-systeem. Voor de overige stoffen door ER op basis van %van totaal huishoudelijk afvalwater en landelijke
kengetallen.

kg/inw
in
Cu")
Zn
Pb
Cd
Ni
PAK 6vB
MO.
Hg
2.40E-04
5.00E-04
19,26
3,72
8.30E-03 6.50E-03
2.0OE-05
2.80E-05
4.10E-05
3,21E-01
nvt bruto emissie is gelijk aan netto emissie
Bruto-nettoconversie
IV
Jaar|l999
Berekeningsmethode
Emissiefactor
N')

P')

Regionalisatie
Regionalisatie heeft plaatsgevonden op basis van het aantal inwoners per watersysteem dat is aangesloten op
een gescheiden stelsel. Hiertoe moest het aantal inwoners per gemeente worden omgerekend naar het aanta!
inwoners per watersysteem.
Betrouwbaarheidsklasse
N. P, en Ou
overige stoffen

B
D

regionaal onderzoek
landelijke kengetallen

*) emissiefactor in kg/adres
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'lATFORM

evaluatie tussen berekende engemeten concentraties,een stoffenbalans ofeen waterkwaliteitsmodel kan hierbij meer inzicht verschaffen.

waterbodems zijn het vooral PAK'sdiede normen overschrijden en ingrondwater van verschillende watersystemen zijn dit de metalen

C. M a a t r e g e l e n

Ajb.2:

koper,lood, nikkel en zink.
Tabel 2geeft deemissies van de meest
dominante bronnen per probleemstof

Massastromen ineenwatersysteem.

Voorelkebeschouwde emissiebron iseen
groslijst van relevante emissiereducerende
maatregelen beschreven na raadpleging van
reedsopgestelde overzichten van maatregelen
per bron in het kader van het Landelijk Actieprogramma Diffuse Bronnen (ende Voortgangsrapportage) en in het kader van de
Watersysteemverkenningen. Daarnaast is
geput uit overige inventarisatiestudies op het
gebied van diffuse waterverontreiniging. Vervolgens zijn demaatregelen geprioriteerd,
gebaseerd opgrootte vandeemissies. Bronnen
buiten deinvloedssfeer van deleden van het
platform zijn niet meegenomen.

Concentratie
laag

Concentratie
hoog

t=t>

D . Effecten
De kwaliteitsverbetering diekan worden
bereikt bij uitvoering van de kansrijke maatregelen moet binnen deProvincie Flevoland
nogworden bepaald. In het stroomgebiedsplandat voordeKaderrichtlijn moet worden
opgesteld dient het maatregelenprogramma te
worden onderbouwd door na tegaan hoe de
beoogde kwaliteitsverbetering door de voorgenomen maatregelen worden bereikt. Hierbij
kunnen devolgende drie mogelijkheden oplopend naar ambitieniveau worden toegepast:
•

•
•

vergelijking maken tussen berekende concentratie engemeten concentraties en
kwalitatieve evaluatie daarvan,
stoffenbalans opzetten,
waterkwaliteitsmodel opzetten.

Het doorrekenen vanemissiereductie naar
waterkwaliteit vergteen complex model waarin
ookalleandere massastromen enafbraak- en
verdelingsprocessen binnen een watersysteem
zijn opgenomen (zieafbeelding 2).Daarbij doet
zichhet probleem voordat waterstromen met
grote volumes (kwelen inlaat) ondanks soms
lageconcentraties tocheen grote vracht betekenen. Eendergelijk model stelt hogeeisen aan de
nauwkeurigheid vandeconcentraties.De
nauwkeurigheid van deberekening wordt
bepaald doordeonzekerheden in reactiesnelheids-enevenwichtverdelings-constanten (bijvoorbeeld van afbraak en adsorptie).

Tabel2.

Probleemstolen,dominante bronnen ennettoemissies.

probleemstof

dominante antropogene
bronnen

stikstof

mestgebtuik in de landbouw
rwzi's

fosfaat

koper*

zink*

lood*

kwik*

cadmium*

nikkel'

PAK

Conclusies
De probleemstoffen die in deze studie zijn
geselecteerd, zijn nutriënten, zware metalen,
PAKen minerale olie.Mestgebruik in de landbouw, rwzi's,scheepvaart en verontreinigde
waterbodems vormen dominante bronnen
voorveelprobleemstoffen in Flevoland. In
oppervlaktewater isvooral emissiereductie
gewenst voor stikstof, fosfor en koper. In
H2o
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Ieolie
olie
minerale

netto belasting
oppervlaktewater (kg/jaar)
1.700.000
126.000

atmosferische depositie

120.000

mestgebruik indelandbouw
rwzi's
foutieve aansluitingen
recreatievaart
waterbodems
vuurwerk

108.000
24.000
16.000
470
400
170

beroepsvaart
riooloverstorten
waterbodems

5.000

beroepsvaart
jacht- en sportvisserij
riooloverstotten

4.300

riooloverstorten
waterbodems
rwzis
waterbodems
atmosfetische depositie
rwzis
waterbodems
rwzi's
atmosferische depositie
beroepsvaart
uitlogingoeverbeschoeiing
waterbodems
beroepsvaart
riooloverstorten
wegverkeer

1.400
1.000

1.300
230
220
1,3
0,1

6
4
1
2.600
80
52
2.700
143
105
2.000.000
4.000
3.600

*Netto emissies vanzware metalen uit mest naar oppervlaktewater zijn niet gekwantificeerd.
Uit debruto emissies blijkt dat deuitstoot vanzware metalen uit mest naar het milieu vooral
voor koper enzink aanzienlijk is:39.000kilozink en 8.500kilo koper perjaar.

PLATFORM

A

Emisslebronnen
D | Waterbodem
^2 Spoorwegen(VerkeerenVervoer)
IWegverkeer (VerkeerenVervoer)
H Bedrijven (Bouwmaterialen)
IAtmosferische Depositie
|Recreatievaart (Scheepvaart)
H Ü Foutieveaansluitingen (Huishoudens)
IOngerloleerd(Huishoudens)
-~]Vuurwerk (Huishoudens)
• Bedrijven
^2 Overstorten(Riolering)
| j Rwil's(Riolering)

Klasseindeling getoetsteachtergrondconcentraties Instroomgebieden
< Streefwaarde
Streefwaarde <waarde<MTR
MTR<waarde<2*kTTR
2*MTR<waarde<5*MTR
>5*MTR
Onbekend

Normoverschrijding v o o r
| Grondwater
/ , Waterbodem
IX AGrondwater enWaterbodem
|Geen Normoverschrijding
1 ^ 1 Watersysteemgrenzen
Topografie

Afb. y.

Grafische weergave koperemissies Flevoland exclusief landbouw.

Afbeelding 3laat per watersysteem de
taartdiagrammen van koperemissies zien.
Landbouwuitspoeling alsbron van koper is
hierin niet meegenomen. Opgrond van de
bruto emissies van landbouw kan worden
gesteld dat dezebron mogelijk alle andere
koperbronnen overschaduwt. Per watersysteem
isdeklasse-indeling vandegetoetste achtergrondconcentraties (oppervlaktewater) aangegeven.Daarnaast isdeeventuele normoverschrijding voorgrondwater, waterbodem en/of
oppervlaktewater schematisch weergegeven.

Aanbevelingen
Op basis van destudie zijn de volgende
aanbevelingen geformuleerd:
• uitbreiding van het waterkwaliteitsmeetnet met stoffen dieookvoorkomen op de
Prioritaire stoffenlijst (Europese Kaderrichtlijn Water) en waarvoor in deze studie
eengebrek aan gegevens is geconstateerd;
•

verbetering vandebetrouwbaarheid van
deinschatting vanemissies,met name die

van degrootste emissieveroorzakers. De
inschattingen hiervan moeten zoveel
mogelijk zijn gebaseerd op regionale
inbreng.
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