Diffuse bronnen van waterverontreiniging:
een strategie voor de aanpak

1. Inleiding
De relatieve bijdrage van diffuse bronnen
aan de totale belasting van het oppervlaktewater is sinds de jaren zeventig
steeds groter geworden. Uit afbeelding 1
blijkt dat door sanering van industriële
bronnen (puntbronnen) de totale waterbelasting flink is afgenomen, maar dat het
belang van de diffuse en communale
bronnen daarmee groter is geworden.
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De aanpak van puntbronnen wordt gerealiseerd met behulp van het vergunningenstelsel uit de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren 1970 (WVO). De
aanpak van diffuse bronnen is minder
eenduidig geregeld.
Doel van dit artikel is aan te geven welke
uitvoeringsaspecten van belang zijn voor
een effectieve aanpak van een diffuse
bron. Ook wordt een overzicht geschetst
van het instrumentarium waarmee diffuse
bronnen kunnen worden aangepakt.
Sommige maatregelen liggen direct
binnen het bereik van de regionale
waterkwaliteitbeheerders, andere zullen
het meest effectief zijn als zij op rijksniveau of internationaal niveau genomen
worden.
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Samenvatting
Bij de aanpak van de verontreiniging van het oppervlaktewater is de afgelopen
jaren het belang van de diffuse bronnen steeds duidelijker geworden. Ook in het
beleid vindt een accentverschuiving plaats van punt- naar diffuse bronnen, zoals
onder andere blijkt uit de dit jaar verschenen ontwerp Evaluatienota Water van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds begin jaren zeventig zijn de
industriële puntbronnen met behulp van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) fors gesaneerd. De reductie van diffuse bronnen verloopt minder
voorspoedig, waardoor voor lang niet alle stoffen de reductiedoelstellingen
worden gerealiseerd. Hoe de diffuse bronnen moeten worden aangepakt, is
minder eenduidig geregeld. Vergunningverlening in het kader van de WVO en
Wet Milieubeheer biedt soelaas als het gaat om emissies naar het oppervlaktewater, het riool of de lucht. Daarnaast is produktbeleid een belangrijk instrument,
dat kan leiden tot milieuhygiënische aanpassingen van een produkt of keuze van
een milieuvriendelijker alternatief. Geheel nieuw beleid en instrumentarium lijkt
voor de aanpak van diffuse bronnen niet noodzakelijk. Wel ligt er een noodzaak
tot coördinatie van de maatregelen die tot een aanpak van de diffuse bronnen
leiden. Overheden, producenten en gebruikers zullen samen de handen uit de
mouwen moeten steken voor de aanpak van diffuse bronnen.

lijker worden van de omvang van de
problematiek wordt - mede vanuit de
hoek van de waterkwaliteitbeheerders,
vertegenwoordigd in de CUWVO-VI
subwerkgroep diffuse bronnen - ook de
roep om het daadwerkelijk uitvoeren van
maatregelen luider. Vraagtekens bij de
realiseerbaarheid van de emissiereductieen milieukwaliteitsdoelstellingen uit het
NMP en de Derde Nota Waterhuishouding [ministerie van VROM en V&W,
1989] zijn daarbij een grote zorg.
Het interdepartementale project SPEED
(= Samenwerkingsproject Effectieve
Emissiereductie Diffuse bronnen) is in
1990 gestart om op Rijksniveau de
krachten te bundelen bij de aanpak van
diffuse bronnen. Het ministerie van
VROM (Milieubeheer), Verkeer en
Waterstaat (Rijkswaterstaat, RIZA) en het
RIVM nemen aan dit project deel.
Intussen heeft SPEED gerapporteerd over
maatregelen die genomen kunnen worden

om de (diffuse) bronnen van een aantal
'Noordzeestoffen' terug te dringen. Dit
zijn de polycyclisch aromatische koolwaterstoffen [Van Campen etal, 1991],
een zevental chloorkoolwaterstoffen
[Schwanz etal, 1992], acht zware metalen
[Coppoolse etal, 1993] en trichloorbenzeen, hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieen [Schwanz etal, 1993]. De
rapportage over dioxinen is in het gelijknamige basisdocument opgenomen [Liem
etal, 1993].
In deze rapporten zijn actieplannen per
stof opgesteld, waaruit blijkt wie welke
maatregelen zou moeten treffen. In de
Evaluatienota Water komen veel
maatregelen uit deze actieplannen aan
bod, een duidelijk indicatie dat het diffuse
bronnenbeleid een eigen plaats heeft
gekregen in het milieubeleid.
Ook in internationale kaders zoals de EG
en de Parijse Commissie wordt
nadrukkelijk aandacht besteed aan de

belasting van het oppervlaktewater
somzware metalen
Cr-, Cu, Ni, Zn, Pb
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1.1. Vanprobleemsignalering tot uitvoering
van maatregelen
De omvang van de diffuse bronnen
problematiek is voor het eerst overzichtelijk in kaart gebracht in het CUWVOrapport Diffuse bronnen uit 1986
[Eeenstra & v.d. Most, 1986]. Sindsdien is
echter veel nieuwe kennis opgebouwd
over diffuse bronnen. Regelmatig duiken
nieuwe schattingen op van tot dan toe
onbekende of nog nooit gekwantificeerde
diffuse bronnen [o.a. Baars etal, 1990;
WESP, 1993]. Er komt echter ook steeds
meer inzicht in de mogelijke maatregelen
[o.a. Berbee, 1990]. Met het steeds duide-
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diffuse bronnen problematiek. De Parijse
Commissie, die uitvoering geeft aan de
Parijse Conventie uit 1974 ter
bescherming van de Noordzee en
Noordoost-Atlantische oceaan, heeft
daartoe een speciale werkgroep diffuse
bronnen ingesteld. Dit heeft onder andere
geleid tot afspraken over het gebruik van
organotin op schepen. Verder wordt ook
uitwerking gegeven aan afspraken over de
reductie van emissies naar lucht, gezien de
bijdrage van die emissies aan de
atmosferische depositie op zee. De Nederlandse overheid neemt regelmatig
initiatieven om op internationaal niveau
tot afspraken te komen over de bestrijding
van diffuse bronnen.
1.2. Wat zijn diffuse bronnen?
Wat wordt nu eigenlijk onder het begrip
diffuse bronnen verstaan? Pen strikte
afbakening van wat nog wel en wat niet
tot de diffuse bronnen gerekend mag
worden is moeilijk te geven, deze hangt
namelijk af van het schaalniveau waarop
naar bronnen gekeken wordt: een binnenvaartschip kan op zich als individuele bron
bekeken worden; de steenkoolteercoating
op deze schepen wordt echter als een
diffuse bron van PAK's gezien. In dit
artikel zijn diffuse bronnen die bronnen
die tot een verspreide verontreiniging van
het oppervlaktewater leiden, hetzij door
direct contact met het oppervlaktewater
(scheepscoatings, oeverbeschoeiing),
hetzij indirect door lozing via een rioolwaterzuiveringsinstallatie of de lucht. Dit
betekent dat ook huishoudens en kleine,
op het riool lozende bedrijfjes bedoeld
worden. Atmosferische depositie is ook
een diffuse bron van waterverontreiniging,
ook als de achterliggende (primaire) bron
een industriële puntbron is.
In dit artikel zal verder hoofdzakelijk
worden ingegaan op de emissies die
veroorzaakt worden door het gebruik van
Produkten. Dit lijkt misschien een
inperking, maar het blijkt dat de meeste
diffuse bronnen een gevolg zijn van het
gebruik van produkten, niet alleen in huishoudens, maar ook in de bouw, landbouw,
industrie en verkeer (zie ook tabel I). Zo
leidt het gebruik van fosfaaterts, meststoffen en olieprodukten tot emissies van
zware metalen, doordat deze als verontreiniging in die produkten aanwezig zijn.
2. Effectieve emissiereductie diffuse
bronnen
Belasting van het oppervlaktewater wordt
door veel verschillende bronnen veroorzaakt en vindt langs veel verschillende
routes plaats. Maatregelen die de belasting
van het oppervlaktewater terugdringen
kunnen dan ook op een groot aantal

TABEL I - Voorbeelden van diffuse bronnen van waterverontreiniging,
mogelijke maatregelen (Zie voor meer uitgebreide informatie de SPEEDDiffuse bron

Emissie van

Diverse bouwmaterialen
- verduurzaamd hout, (waterbouw, landbouw, spoorwegen)

PAK, zware metalen
Pentachloorfenol

Mogelijke bronmaatregelen
(niet uitpuilend!

- slakken in oeverbeschermingsmateriaal en wegenbouw
- verzinkte en zinken materialen

zink, cadmium, lood

- dakslabben
- dakbedekkingsmateriaal

zink, cadmium, lood
PAK, asbest

Transport over de weg
- slijtage banden, remmen, motor,
wegdek
- uitlaatgassen
Over de rails
- slijtage bovenleiding
Door het water
- coatings van schepen
- uitlaatgassen

welke stoffen geëmitteerd worden en
documenten in literatuurlijst).

aanpassen samenstelling
pentachloorfenol is verboden
alternatieve materialen, milieuvriendelijke oevers

zware metalen
coaten
electrolytisch verzinken
alternatieve materialen

PAK, zware metalen, olie

verminderen aantal km
aanpassing remmen, rijgedrag

PAK, lood

aanpassing motoren, brandstof

koper en lood

ander leidingmateriaal?

PAK, koper, organotin
(en ander biociden)
PAK, lood

alternatieve coatings en
ami-foulings
aanpassen motoren, brandstof
MJPG-maatregelen: spuitvrije zones
verbod op meemesten sloten
diverse maatregelen mestbeleid

Landbouw
- afspoeling, meemesten van sloten

bestrijdingsmiddelen
zware metalen, N, P
(uit kunstmest, mest en slib;

Drinkwaterleidingen en
-apparatuur (Zie ook kaderartikel over koper^

koper, lood, tin (soldeer)
zink, weekmakers (plastic)

verminderen waterverbruik
centrale deelontharding
diep ontharding
ander leidingmateriaal

vele microverontreinigingen

samenstelling aanpassen
verminderen gebruik

Iluishoudens

lozingen riolering
- was- en reinigingsmiddelen
cosmetica en persoonlijke hygiëne
- (waterige) verf, fotochemicaliën
en vele andere chemicaliën
- faeces en urine
Luchtemissies
- gebruik carbolineum
- houtkachels/open haarden

restanten inleveren als KCA

onder andere PAK

plaatsen worden getroffen. Bij voorkeur
vindt aanpak bij de bron plaats: het
beperken van emissies naar lucht en water
bij de verschillende doelgroepen
(industrieën, huishoudens). Daarnaast zijn
echter ook maatregelen gericht op aanpak
van de 'route' van belang: verbetering van
de riolering en afvalwaterbehandeling. Bij
de samenstelling van een beleid voor
diffuse bronnen moet rekening worden
gehouden met het aandeel van een bron
in de totale belasting. Bij de keuze van
maatregelen moet bezien worden op
welke plaats in de keten het best kan
worden ingegrepen en op welk schaalniveau (lokaal, nationaal of internationaal)
de aanpak het meest effectief is.
2.1. Aanpak bijde bron
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt verdient
aanpak bij de bron altijd de voorkeur. In
tabel I is een scala van brongerichte maat-

gebruik PAK-vrij alternatieven
minder stoken
beter stookgedrag
verbeteren kachels

regelen opgenomen waarmee diffuse
bronnen kunnen worden aangepakt.
Zowel gebruikers als producenten spelen
een belangrijke rol bij de brongerichte
aanpak van produktemissies. Als de
verontreiniging van een produkt aangepakt moet worden kan de producent
van een produkt overgaan tot aanpassing
van het produkt, zodat de emissie tot
aanvaardbare proporties wordt teruggedrongen. De gebruiker kan kiezen voor
een alternatief produkt (voor zover
beschikbaar).
Bij aanpassing van een produkt moet
gedacht worden aan wijziging van de
samenstelling (fosfaat uit wasmiddelen,
koper uit varkensvoer) of wijziging van de
eigenschappen zodat minder emissie
optreedt (aanpassen gecreosoteerd hout,
ontharden drinkwater). Bij produktaanpassing is de, al dan niet afgedwongen,
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medewerking van de producent een eerste
vereiste.
Afhankelijk van de technische en financiële moeilijkheden die bij produktaanpassing komen kijken kan ook overgegaan
worden tot produktvervanging. De milieuhygiënische geschiktheid van de alternatieven moet dan beoordeeld worden.
Gewaakt moet worden voor probleemverschuiving. Denk bijvoorbeeld aan de
indertijd geïntroduceerde vervangers van
PCB, die ook zeer schadelijke eigenschappen bleken te hebben.
Wil de gebruiker een milieuhygiënisch
verantwoorde keuze kunnen maken uit de
beschikbare alternatieven, dan zal
voldoende informatie beschikbaar moeten
zijn over de milieuaspecten van de
verschillende alternatieven. In de in voorbereiding zijnde nota Produkt en Milieu
zal de minister van VROM aangeven op
welke wijze producenten en leveranciers
uniforme milieudata (milieumaten) over
hun produkten zullen moeten verschaffen.
Met deze informatie kan voor ieder
produkt een levenscyclus analyse gemaakt
worden, opdat de gebruiker zoals een
consument, maar bijvoorbeeld ook een
waterkwaliteitbeheerder een verantwoorde afweging tussen alternatieve
produkten of materialen kan maken.
2.2. Aanpak end-of-pipe
Als aanpak bij de bron weinig reëel lijkt,
bijvoorbeeld omdat er geen goed alternatief is of vanwege hoge kosten voor de
consument, of omdat de bron van een
verontreiniging in rioolwaterzuiveringsinfluent niet te achterhalen is, kan de
belasting van het oppervlaktewater
worden verminderd door het zuiveren
'end-of-pipe'. Dit kan vanzelfsprekend
alleen als de emissies via het riool geloosd
worden. Gezien het huidige verwijderingsrendement van zuiveringsinstallaties voor wat betreft zware metalen en
microverontreinigingen kan dat betekenen
dat een vierde trap nodig is. De kosten en
het effect van sanering bij de bron moeten
dan afgewogen worden tegen de kosten
en het effect van een vierde trap. Over het
algemeen zullen de (milieu)kosten en het
milieurendement van de alternatieven een
doorslaggevende betekenis hebben bij een
afweging tussen produktaanpassing of
vervanging en end-of-pipe maatregelen.
Daarnaast kan ook het tijdsaspect een
belangrijke rol spelen. Stel dat ter voorkoming van de koperemissie uit het
leidingnet besloten zou moeten worden
tot aanpassing of vervanging van het
waterleidingnet, dan zou die vervanging
vele jaren kosten. Een vierde trap is dan
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TABEL II - Reductie van deoppervlaktewaterbelasting endeemissies naarlucht inNederland in % t.o.v. 1985 bij
voorgenomen beleidenbijuitvoering van aanvullende maatregelen.

kwik
cadmium
chroom
koper
nikkel
zink
lood
arseen

1995
oppervlaktewater
voorgenomen
beleid
60
75
60
20
35
25
45
70

1995
lucht
voorgenomen
beleid

2010
oppervlaktewater
voorgenomen
beleid

55
50
35
5
35
20
85
35

75
85
65
30
40
20
40
75

2010
lucht

2010
lucht

voorgenomen
beleid

2010
oppervlaktewater
aanvullende
maatregelen

aanvullende
maatregelen

55
50
10
5
55
25
95
30

85
90
80
70
75
55
80
85

60
45
45
5"
40
75
95
40

a
Wanneer de emissies door slijtage van bovenleidingen van spoorwegen buiten beschouwing worden
gelalen is het reductiepercentage 30% in 1995 en 2010, met aanvullende maatregelen 65%in 2010.
Hron:Coppoolseet al., 1993.

mogelijk sneller gerealiseerd. Niets doen
brengt in ieder geval aanzienlijke kosten
met zich mee aangezien dan op termijn tot
waterbodemsanering overgegaan moet
worden.
2.3. Schaalniveau maatregelen:van lokaal
tot internationaal
In die gevallen waarbij de invloed van
gebiedsvreemd water en atmosferische
depositie op de kwaliteit van het oppervlaktewater beperkt is, kunnen lokale
maatregelen toereikend zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het stoppen met de
toepassing van gecreosoteerd hout in
kwetsbare gebieden.
Bij veel diffuse bronnen zal een internationale aanpak een noodzakelijke
aanvulling zijn op nationale maatregelen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor maatregelen
gericht op de terugdringing van de atmosferische depositie (soms grotendeels
veroorzaakt door buitenlandse luchtemissies) en vervanging van steenkoolteer
op binnenvaartschepen. Internationale
actie hoeft echter niet afgewacht te
worden: Nederlandse maatregelen kunnen
daarop zonder bezwaar vooruit lopen. Ook
strengere maatregelen hoeven geen
bezwaar te zijn als daar steekhoudende
argumenten voor zijn aan te voeren.
2.4. Samenstelling van een optimaal
maatregelenpakket
Om vast te stellen in hoeverre reductiedoelstellingen voor de oppervlaktewaterbelasting gerealiseerd worden en welke
maatregelen eventueel extra ingezet
zouden moeten worden, moeten eerst de
aard en omvang van de emissies en de
belastingroutes duidelijk zijn. Door
SPEED is met behulp van een stofstroomschema per stof vastgesteld welke emissie
waar optreedt en op welke manier (via het
riool of direct) deze het oppervlaktewater
belast. Vervolgens is vastgesteld met
welke maatregelen de emissie kan worden
aangepakt. Het effect van de maatregelen

op de emissie en de belasting van het
oppervlaktewater wordt met behulp van
een rekenmodel in een aantal beleidsscenario's doorgerekend. Het RIVM heeft
daartoe het scenariomodel STRAVERA
ontwikkeld [Quarles van Ufford en Ros,
1990]. Bij de berekeningen wordt
rekening gehouden met macro-economische ontwikkelingen op basis van CPBscenario's, maatregelen bij de bron en aan
de route, de tijd die het duurt tot een
maatregel effectief is, het effect van luchtemissies via atmosferische depositie op de
oppervlaktewaterbelasting, etc. Het kaderartikel 'huishoudelijke lozingen van koper'
laat zien wat het effect van diverse brongerichte maatregelen op de koperemissie
door huishoudens is en hoe de bijdrage
van deze bron aan de totale belasting van
het oppervlaktewater zich mede daardoor
ontwikkelt. Het eindresultaat van deze
excercitie is een totaalbeeld per stof van
de belasting van het oppervlaktewater
door alle bronnen, nu en in de toekomst.
Op deze manier is het mogelijk geweest
het huidig beleid te evalueren en ook de
meest effectieve maatregelen voor extra
reductie van de oppervlaktewaterbelasting
te selecteren.
Ter illustratie is in tabel II voor acht zware
metalen het resultaat van de scenarioberekeningen weergegeven. Hieruit blijkt
dat de doelstellingen van het Rijn- en
Noordzeeactieplan (RAP/NAP) voor de
reductie van de belasting van het oppervlaktewater (70% in 1995 t.o.v. 1985 voor
kwik, cadmium en lood en 50% voor de
andere zware metalen) niet worden gerealiseerd voor kwik, koper, nikkel, zink
en lood. Op de lange termijn zijn de
reductiedoelstellingen met extra maatregelen wel haalbaar.
3. Hoe wordt de aanpak gerealiseerd?
De vraag is nu hoe de maatregelen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Het
instrumentarium waarmee de maatregelen
kunnen worden gerealiseerd verschilt bij
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Steenkoolteercoating op binnenvaartschepen, diffuse bron eau PAK's.
Foto: M. Schwan/.

diffuse bronnen van dat bij puntbronnen.
Voor puntbronnen is de WVO zonder
meer van kracht: lozingen die 'middels
een werk' (een pijp) plaatsvinden zijn in
principe vergunningplichtig. Bij de hier
gehanteerde definitie van diffuse bronnen
(verspreide bron die direct of indirect tot
waterverontreiniging leidt, zie 1.) kan in
sommige gevallen wel een afvoerpijp
aangewezen worden en in sommige
gevallen niet. In die gevallen dat wel een
pijp aanwezig is kan de WVO zonder
meer van kracht zijn (lozing van drainagewater glastuinbouw, bepaalde lozingen op
riool), of is om wat voor reden dan ook
nog niet geprobeerd de WVO te benutten.
Dit laatste geldt ook voor die gevallen
waarbij geen pijp is aan te wijzen. Initiatieven van waterkwaliteitbeheerders geven
aan dat zij de werkingssfeer van de WVO
ruim willen interpreteren, zodat ook
bepaalde diffuse bronnen vergunningplichtig worden. Zie bijvoorbeeld het
Hoogheemraadschap Rijnland, dat plaatsing van geïmpregneerde oeverbeschoeiing vergunningplichtig heeft
gemaakt.
De WVO biedt ook de mogelijkheid
lozingen op het riool van bepaalde bedrijfstypen vergunningplichtig te maken
als de lozingen schadelijk worden geacht
voor een goede werking van de rwzi of
het ontvangend oppervlaktewater
(bijvoorbeeld drukkerijen en ziekenhuizen).
De daadwerkelijke aanpak van diffuse
bronnen, wordt via de in het milieubeleid
bekende sporen gerealiseerd, namelijk
door:
- voorlichting;
- convenanten;
- financiële instrumenten en
- wetgeving.

Kwetsbaar veenweidegebied: ééngecreosoteerde paal kan nog geen kwaad.
Koto: M. Schwan/.

3.1. Voorlichting
Een altijd belangrijk geacht wapen in de
strijd voor een schoon milieu is de voorlichting, want alleen door een mentaliteitsverandering kan men (= overheid, bedrijfsleven en particulieren) werkelijk
aangezet worden tot milieuvriendelijk
handelen. Een bezwaar van voorlichting is
dat het vrijblijvend is, waardoor het effect
vaak minder groot is dan de meer
dwingende instrumenten.
Voorlichting moet zich richten op het
onder ogen brengen van milieu-onvriendelijk gedrag en aangeven hoe het beter
moet. Een voorbeeld is de publieksactie
'Schoon stoken' waarin eigenaars van
open haarden en allesbranders zoveel
mogelijk dit schone stoken wordt bijgebracht.
Voorlichting moet het ook mogelijk maken
dat een produktgebruiker uit verschillende
alternatieven de milieuvriendelijkste kan
kiezen. Daarvoor is het milieukeur in
voorbereiding. Zie ook 2.2. aanpak bij de
bron.
3.2. Convenanten
Een sprekend voorbeeld van een
convenant waarmee een diffuse bron van
in dit geval kwik wordt aangepakt, is het
zogenaamde Tandartsen Convenant.
Hierin zijn afspraken vastgelegd over
amalgaamafscheiders die tandartsen in
hun praktijk zullen plaatsen. In een
convenant leggen de overheid en het
bedrijfsleven afspraken vast, bijvoorbeeld
over de reductie van emissies of over het
gebruik van bepaalde produkten.
Wanneer gewenst kan de overheid
afspraken over bijvoorbeeld het hebben
van een installatie zoals de amalgaamafscheider, later wettelijk vastleggen in
een Algemene Maatregel van Bestuur.
Convenanten zijn een in het milieubeleid
vaak gebruikt instrument, waarin in

relatief kort tijdsbestek tot afspraken
gekomen kan worden. Bovendien kunnen
afspraken gemaakt worden over zaken die
niet één-twee-drie in een wettelijk kader
zijn te plaatsen.
Bekende convenanten zijn verder de
convenanten die met branche-organisaties
worden overeengekomen, zoals de
chemische industrie, de grafische industrie
en de metaalindustrie. De convenanten
zijn van belang voor de bestrijding van
diffuse bronnen, omdat naast de puntlozingen op oppervlaktewater ook
afspraken over luchtemissies worden
gemaakt, wat zijn invloed heeft op de
atmosferische depositie. Omdat de
afspraken voor een gehele bedrijfstak
gelden, moeten ook de indirect lozende
bedrijven een reductie realiseren, wat een
reductie van de (diffuse) lozingen op het
riool betekent.
3.3. Financiële instrumenten: heffingenen
subsidies
Een voorbeeld van het gebruik van financiële instrumenten bij de aanpak van
diffuse bronnen is de lagere accijns op
ongelode benzine en de verhoging van de
dieselaccijns. Het gericht ingrijpen in de
prijsverhouding tussen meer en minder
vervuilende produkten kan een effectief
middel zijn om het minder vervuilende
produkt te stimuleren, zonder dat hoeft te
worden overgegaan op het meer drastische verbieden van een produkt.
Vanzelfsprekend moet bij gebruik van
deze instrumenten een integrale afweging
van de milieugevolgen van een produkt
gemaakt zijn (zie ook bij milieukeur).
3.4. Wetgeving
Wettelijke instrumenten die gebruikt
kunnen worden voor aanpak bij de bron
oftewel de gebruikte produkten, zijn met
name de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en
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de Bestrijdingsmiddelenwet,
lien verbod op het gebruik van een
produkt is doorgaans moeilijk te realiseren. Produktverboden komen dan ook
pas voor als de milieuschadelijkheid (in de
Bestrijdingsmiddelenwet de 'schadelijke
nevenwerking') bewezen is. Bij het
beschikbaar zijn van minder milieubezwaarlijke vervangers loopt de uitfasering veelal via vrijwillige overeenkomsten (zie 3.2).
Binnen deze wetten is het ook mogelijk
produkteisen wettelijk vast te leggen,
bijvoorbeeld het maximaal toegestane
gehalte benzo(a)pyreen in creosootolie, of
het verbod op het gebruik van organotin
anti-fouling op schepen korter dan
25 meter.
Voor aanpak van emissie direct naar water
door puntbronnen is de WVO het instrument bij uitstek. Bronnen die indirect
lozen, dus via het riool, zijn ook WVOplichtig als de broncategorie door de
minister van V&W als zodanig is aangewezen. Al de andere indirecte lozingen
vallen onder de gemeentelijke Lozingsverordening Riolering. Ben vergunning is
dan niet verplicht, maar wel moet voldaan
worden aan bepaalde voorschriften. Hoe
diffuser de aard van de bron, des te moeilijker lijkt regulering door vergunningen.
Toch lijken de waterkwaliteitbeheerders
(nog) niet alle mogelijkheden benut te
hebben. Voorbeelden zijn de lozingen van
agrarische bedrijven, vuilstorten en afstromend regenwater van verkeerswegen.
De aanpak van emissies die via de lucht
(atmosferische depositie) het oppervlaktewater diffuus belasten, wordt vooral via de
Wet Milieubeheer (voorheen: Wet Luchtverontreiniging) gerealiseerd. De
gemeente of provincie is dan de vergunningverlenende instantie.
4. Conclusie
De kennis over diffuse bronnen van
waterverontreiniging is de afgelopen jaren
toegenomen, ook wat betreft de maatregelen die genomen kunnen worden om
deze bronnen aan te pakken.
Diffuse verontreiniging is vaak te
herleiden op het gebruik van produkten
die hetzij direct in contact staan met het
oppervlaktewater of door gebruik in huishoudens en bedrijven in het riool en
uiteindelijk het oppervlaktewater terecht
komen. Produktbeleid is een essentiële
schakel voor de aanpak van deze vorm
van waterbelasting. Lvenzo is het belangrijk dat de emissies naar lucht worden
teruggedrongen, in verband met de
atmosferische depositie op het oppervlaktewater. De overheden kunnen hier
met de vergunningverlening op inspelen.
In dit artikel is aangegeven dat er zowel
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Afb. 2 Huishoudelijke lozingen van koper bij verschillende maatregelen en belasting oppervlaktewater (na zuivering)
bij uitvoering alle maatregelen.

Huishoudelijke lozingen van
koper
Corrosie van drinkwaterleidingen veroorzaakt circa 75% van de huishoudelijke
lozing van koper (zie afb. 2). Corrosie is
afhankelijk van de hardheid van het
leidingwater en van het waterverbruik. In
stilstaand water neemt de corrosiesnelheid
af, zodat de koperconcentratie na enkele
uren een maximum bereikt. Wanneer
leidingwater wordt afgetapt blijft de
corrosiesnelheid hoog, omdat de natuurlijke koperconcentratie in stromend water
laag is. In boilers en geisers neemt door de
watertemperatuur de corrosie toe.
Er vindt inmiddels al op grote schaal
centrale deelontharding van drinkwater
plaats, waardoor de kopercorrosie vermindert. Dit is echter niet voldoende om de
autonome groei van huishoudelijke koperlozingen door de bevolkingsgroei, de
grotere huizenvoorraad en het toenemende waterverbvruik te compenseren
(zie afb. 2). Maatregelen zoals verdergaande ontharding (diep ontharding) en
verminderen van het (warm)waterverbruik
hebben eveneens een beperkt effect op de
koperemissie. Voor een substantiële
reductie van de koperemissie zal gezocht
moeten worden naar alternatieve
materialen voor drinkwaterleidingen. Het
vervangen van koperen leidingen zal
echter pas op de lange termijn effect
hebben vanwege de lange levensduur van
deze leidingen.

op het niveau van de gebruiker als op dat
van het produkt c.q. de producent
mogelijkheden voor de aanpak van diffuse
bronnen liggen. De diverse overheden,
producenten en gebruikers zullen samen
de handen uit de mouwen moeten steken
om effectieve maatregelen te treffen.
Hierbij is meer sprake van een noodzaak
tot coördinatie van die te nemen maatregelen, dan dat geheel nieuw beleid op

de rails moet worden gezet om deze maatregelen te kunnen uitvoeren. Ben Wet
diffuseverontreiniging oppervlaktewateren
ligt dan ook niet in het verschiet.
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