Difnisebronnenvanwaterverontreiniging:dereuswordtzichtbaar!

Op 20januari 1995organiseerde
programmagroep 4vandeNVA in
samenwerking metde subgroep 'diffuse
bronnen' vanCUWVO VIeen symposiumdag over de aanpak van diffuse
bronnen. Hetdoel vandeze dagwaste
bevorderen dat iedere overheid zijn
verantwoordelijkheid in deze opzich
neemt en niet langer verwijst naar de
ander voor het oplossen vanhet
probleem. Dedagmocht zich verheugen
in een grote belangstelling.
Ir. M.A. de Ruitervan de provincie
Utrecht verzorgde de inleidende lezing.
Hij verstaat onder diffuse bronnen van
waterverontreinging diebronnen, diein
het algemeen opveel plaatsen voorkomen
en inde huidige praktijk vanhet waterkwaliteitsbeheer nogniet onder de
(WVO)-vergunningverlening vallen.Als
voorbeeld noemde hij koper dat vrijkomt
uit dekoperen waterleidingen in onze
woningen. Vande totale Nederlandse
koperemissie wasin 1990circa 15%
afkomstig uit puntbronnen en circa 85%
van diffuse bronnen. Iets dergelijks geldt
niet alleen voor koper, maar gaat ookop
voor onder andere de overige zware
metalen, bestrijdingsmiddelen, PAK's,
fosfor, stikstof en de PCB's.
Waarom zijn diffuse bronnen zolaat
ontdekt? Hénverklaring daarvoor isde
fixatie aanhet begin vande saneringsperiode oplozingen van bedrijven, diehet
zicht belemmerde opde diffuse bronnen.
Een andere verklaring ishet gevoel datje
aan deze bronnen toch niets kunt doen,
dat zeeen soort natuurlijk gegeven zijn
Waarwemeemoeten leren leven. Toch is
aan diediffuse bronnen heel watte doen.
Alleen niet onmiddellijk, de aanpak kost
tijd.
Juist bijde aanpak van diffuse bronnen is
het vanbelang datdeverschillende overheden samenwerken resp. elkaar steunen.
Dat geldt niet alleen voor het Rijk ende
waterbeheerders. Ook provincies,
gemeenten, de inspecties en niet te
vergeten de milieubeweging kunnen een
belangrijke rol vervullen.
Het wasde CUWVO-subgroep Diffuse
Bronnen niet duidelijk waterophet
gebied vande diffuse bronnen bij vooral
de waterkwaliteitsbeheerders aan onderzoek en maatregelen alisverricht enwat
de plannen zijn voor de nabije toekomst.
Tevens had mende indruk dat de beheerders vaak onvoldoende van eikaars
activiteiten opde hoogte waren. Daarom
heeft de subgroep in 1994een enquête
Uitgevoerd onder de waterkwaliteitsbeheerders. Deanalyse vande enquêteis
nog niet voltooid. Deeerste conclusie is
echter dat er veel meer isonderzocht dan

was gedacht.Metname ophet gebiedvan
bestrijdingsmiddelen en PAK. Stoffenbalansen zijn er vooral voor fosfor en stikstof.Organisaties dieveel aandacht aan
diffuse bronnen schenken zijn de hoogheemraadschappen van Rijnland en WestBrabant,deGTDOost-Brabant, het
heemraadschap Fleverwaard ende
zuiveringsschappen West-Overijssel en
Limburg. Uitde enquête komenook
leemten naar voren. Onderzoek naar
PCB's wordt door vrijwel niemand
verricht. Demeeste onderzoekingen zijn
nooit gepubliceerd. Toch stemmen de
resultaten vande enquête hoopvol voor de
toekomst.
Dr.J.Hemelraadvan deGTD OostBrabant schetste vervolgens koper alseen
ongrijpbaar probleem voor de waterbeheerder. Aande hand van kopergehalten gemeten in verschillende milieucompartimenten inNederland blijkt dat
koper een grote probleemstof is voor de
gestelde normen. Koper iseen zeer veel
gebruikt metaal datwordt toegepast ineen
breed scala vanprodukten. Aande hand
van een recente inventarisatie in Rijnland
blijkt datdebelangrijkste diffuse bronnen
van koper in dieregio anti-fouling (30%),
waterleiding (19%)en bovenleidingNS
(18%) zijn.
Door develetoepassingen vankoper is
het realiseren vaneen emissiereductievia
bronaanpak moeilijk. 'End ofpipe' maatregelen lijken daarom meer voor de hand
te liggen. Hierbij kan gedacht worden aan
aanpassingen van rwzi's en conditionering
(pH-verhoging en ontharding) van drinkwater daar waar dittechnisch mogelijk is.
Dit laatste leidt toteen halvering vanhet
kopergehalte indrinkwater en een afname
van de koperconcentratie inhet influent.
De basisinspanning vanhet rioleringsbeleid zalookeenbijdrage leveren aande
reductie vande koperemissie uit rioolstelsels.Toepassing van gewolmaniseerd
hout isonwenselijk, omdat er goede alternatieven voorhanden zijn. Deinvloed van
de landbouw kan plaatselijk gereduceerd
worden door de aanleg van bufferstroken.
Bijde bouw van nieuwe woningen kan
men de vraag stellen ofdeze nogvan
koperen leidingen moeten worden voorzien.
Ir.J. Coppookevande Hoofddirectie van
Rijkswaterstaat schetste het rijksbeleid
voor koper, alseen begin vaneen lange
weg. In 1996zalhet 'Beleidsstandpunt
/ware metalen' verschijnen, waarin een
landelijke aanpak voor de emissiesvan
onder andere koper zalworden vastgesteld. Voor koper iseen substantiële
vermindering vande diffuse verontreiniging noodzakelijk om normoverschrijdingen tevoorkomen. Hiertoe zijn

end-of-pipe technieken niet voldoende.
Een brongerichte aanpak gericht op
aanpassing ofvervanging vande diffuse
bronnen metbehulp van nieuwe technieken, materialen ofprodukten is noodzakelijk.
Corrosie vankoperen waterleidingen en
uitloging van koperhoudende aangroeiwerende verven zijn de belangrijkste
diffuse bronnen. Alternatieven hiervoor
moeten milieuvriendelijk, breed toepasbaar, bijvoorkeur te hergebruiken, snel te
vervangen en goedkoop zijn. Deze zijn
nog niet (opgrote schaal) beschikbaar.
Alternatieven voor drinkwaterleidingen
bij alleen de nieuwbouw en verbouw
toepassen iseen langzaam proces.
Aanpassen ofvervangen van koperen
waterleidingen indebestaande woningen
is ingrijpend én kostbaar.
Momenteel wordt op initiatief van de
ministeries vanVROM enV&Wmetde
doelgroepen overlegd over aanpassing
of vervanging vande materialen en
produkten dieinbelangrijke mate
bijdragen aande koperverontreiniging.
Alternatieven worden op alle milieuaspecten onderzocht. Ookstaan diffuse
bronnen opde agenda vanhet internationale overleg.
Waterkwaliteitsbeheerders kunnen de
landelijke aanpak vandediffuse bronnen
versterken door actieve deelname én
aanvullende initiatieven. Hiertoe is inzicht
nodig inde diffuse bronnen die regionaal
van belang zijn. Op basis daarvan kande
waterkwaliteitsbeheerder zijn eigen
instrumentarium inzetten, zoals de voorbeeld-functie, voorlichting aan watersporters ofwoningbouwcorporaties, regionaal overleg meteen doelgroep of proefprojecten in kansrijke watersystemen.
Het landelijk beleid en de mogelijkheden
van eenwaterbeheerder inhet oplossen
van de bestrijdingsmiddelenproblematiek
werden gepresenteerd door mg. R. Faasen
van het RIZA.Lit onderzoek van diverse
waterkwaliteitsbeheerders ishetde afgelopen jaren duidelijk geworden dathet
oppervlaktewater inNederland op grote
schaal isverontreinigd met (landbouw)bestrijdingsmiddelen.
Het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen opgrond vande Bestrijdingsmiddelenwet (BMW)en de aangekondigde maatregelen inhet Meerjarenplan
Gewasbescherming hebben tot dusverre
nog slechts weinig bijgedragen aaneen
verbetering vande waterkwaliteit. Op
regionaal niveau isde situatie soms zelfs
verslechterd. De Europese regelgevingzal
naar verwachting de komende jaren tot
enige verbetering opdit gebied leiden. De
verwachtingen opdit gebied moeten
echter niet al tehoog gespannen zijn.
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De Europese richtlijn en de Nederlandse
BMW richten zich slechts op de toelating
van deze middelen. Deze toelatingsbeoordeling is gebaseerd op een modelsituatie
en is niet gericht op het halen van de
lokaal gewenste waterkwaliteitsnormen.
Het instrumentarium van de centrale
overheid zal dus ook in de toekomst op
veel plaatsen niet tot de gewenste waterkwaliteit leiden.

grootste PAK-bron binnen Rijnland is het
gecreosoteerde hout dat gebruikt wordt als
oeverbescherming.
In 1991 is Rijnland zelf gestopt met het
gebruik van gecreosoteerd hout en
kondigde het een algeheel verbod af voor
toepassing vanaf 1993.In de overgangsperiode werd het gebruik hiervan ontmoedigd door voorlichting en het
aanbieden van kennis over alternatieve

Sermgenteelt in debuurtvanAalsmeer. Aan hetiridiserende laagje ophetwateroppervlak is duidelijkeen emissie
vanuit een 'diffuse bron'tezien. Het betrefteengecreosoteerde oeverbeschoeiing, diealgeruime tijddaarvoorwas
geplaatst. (FotoK.J. vanKoppen, HoogheemraadschapvanRijnland).

Naast de centrale overheid bezitten ook
waterbeheerders een aantal bevoegdheden, die zich vooral richten opde
toepassingvan bestrijdingsmiddelen. De
instrumenten van de waterkwaliteitsbeheerder zijn 'individueel', 'lokatiespecifiek' en 'aanvullend' ten opzichte van
de 'generieke' instrumenten van de
centrale overheid. Gezien de beperkingen
van de instrumenten van de centrale overheid is het gewenst dat de waterbeheerders hun mogelijkheden benutten. Hiertoe
behoren zaken als:meten, voorlichten van,
overleg met en stimuleren van de agrarische doelgroep, alsmede vergunningverlening (WVO) en handhaving ^WVO
en BMW). De waterbeheerders hebben
een sleutelrol bij het implementeren van
emissiebeperkende maatregelen door de
landbouw.
's Middags beschreef ingW.van der
Heeden de ervaringen van het hoogheemraadschap van Rijnland in de aanpak van
PAK. De waterbodem in het gebied van
Rijnland bleek voor circa 85%matig tot
zwaar verontreinigd te zijn klasse 3en 4),
grotendeels veroorzaakt door PAK. De

materialen. De handhaving van het verbod
verliep voorspoedig. Slechts enkele overtredingen werden waargenomen. Eén
overtreder ging in beroep bij de Raad van
State.De uitspraak - die medio 1994 werd
gedaan - hield in dat een algeheel verbod
niet is toegestaan; iedere toepassing moet
via een individuele vergunningaanvraag
op grond van de WVO door de waterkwaliteitsbeheerder worden beoordeeld.
Door deze uitspraak moest Rijnlands
beleid worden aangepast. Sindsdien
worden aanvragen individueel beoordeeld
op grond van op te geven emissiegegevens. De toetsing vindt plaats via de
bronaanpak zijn er alternatieven beschikbaar) en de water^-bodem;kwaliteitsaanpak (worden Milbowa-normen overschreden). Tot op heden is geen enkele
vergunning verleend; in alle gevallen was
een redelijk alternatief beschikbaar.
Tijdens de implementatie van het beleid
zijn enkele storende factoren naar voren
gekomen. Eén daarvan is de strijdigheid
tussen het streven de PAK-emissie sterk
terug te dringen, terwijl gelijktijdig het
gebruik van creosootolie als impregneer-

middel via de BMW wordt toegelaten.
Een andere storende factor is geweest de
korte termijn (binnen 5jaar) waarop de
normering wijzigt. Daar de uitvoering van
beleid veel tijd vergt, verdient het aanbeveling snelle wijzigingen in de beoordelingssystematiek te voorkomen.
Ondanks de gesignaleerde problemen is
een effectieve aanpak van PAK in Rijnland mogelijk gebleken.
Volgens mevrouw drs. E.Broekhuizen van
het ministerie van VROM spelen PAK's in
verschillende rijksbeleidskaders een rol.
De doelstellingen en beleidslijnen zijn
geïntegreerd in het 'Beleidsstandpunt
PAK'. Ze komen voor PAK neer op 90%
emissiereductie in 2000 ten opzichte van
1985,en verdergaande emissiereductie
door PAK(-houdende Produkten) alleen
nog toe te passen als er geen goed alternatief is.
Belangrijke bronnen van PAK voor water
en waterbodem zijn PAK-houdende
coatings (bijv. scheepsteer en teerepoxies)
en gecreosoteerd hout. Voor de
PAK-houdende coatings wordt een
verbod op gebruik, in voorraad hebben en
handel voorbereid. Dit is ook in internationaal kader voorgesteld.
Voor gecreosoteerd hout zijn er emissiebeperkingen bij produktie en opslag tot
stand gekomen, terwijl er ook een gemodificeerde creosootolie beschikbaar is
gekomen waaruit veel minder PAK vrijkomen. Overleg vindt nog plaats over het
bereiken van de doelstelling voor 2000
(nagenoeg geen PAK-emissies) en het
opzetten van een afvalinzamel- en
verwerkingsstructuur.
De rol van de waterbeheerder zal zich bij
het terugdringen van de PAK-houdende
coatings kunnen beperken tot het geven
van voorlichting over het verbod en alternatieven, en het geven van het goede
voorbeeld. Bij het terugdringen van emissies uit gecreosoteerd hout is als instrument de WVO-vergunning beschikbaar. Daarbij is het ook belangrijk om te
zorgen dat de alternatieven minder
milieubelastend zijn.
De rol van de provincie, gemeente en
inspectie Milieuhygiëne in de aanpak van
diffuse belasting van watersystemen is
volgens ir. J. van derBentot dusverre
onduidelijk geweest. In zijn inleiding
schetste hij wat deze rollen in de toekomst
zouden kunnen inhouden. Daarbij werd
de nadruk gelegd op de meerwaarde die
deze instanties kunnen hebben aan
datgene wat door waterbeheerders al aan
activiteiten wordt ontplooid.
Voor wat betreft de provinciale rol(len) gaf
Van der Ben, onder andere op basis van
de resultaten van het Gemeenschappelijk
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Initiatief Diffuse Stofstromen (GIDS),een
aantal suggesties en voorbeelden voor
provinciale activiteiten op dit gebied. Deze
zijn kort samengevat: 1) een initiatief tot
de vorming van een provinciaal netwerk
'Diffuse bronnen', 2) een stimulerende rol
bij het ontwikkelen van voorbeeldprojecten via de doelgroepenaanpak van
het provinciaal milieubeleid, 3) het
fungeren als intermediair bij de afstemming van Rijksbeleid en regionale maatregelen en 4) coördinatie van provinciale
en rijkssubsidiestromen.
De Regionale InspectiesMilieuhygiëne
hebben tot taak vanuit 'de tweede lijn' de
doorwerking van het Rijksbeleid te
bevorderen en te toetsen, zoals bij de
uitvoering van het rioleringsbeleid en de
sanering van diffuse lozingen op de
riolering. Ze hebben de 'eerste lijns'positie ten opzichte van de drinkwaterleidingbedrijven. Hiervan zou gebruik
kunnen worden gemaakt bij het terugdringen van koperemissies; bijvoorbeeld
door het aandringen op het stoppen met
toepassing van koperen leidingen in
nieuwbouw.
De rol van de gemeenten bestaat (soms) uit
die van waterbeheerder en die van onderhoudsplichtige van stedelijk oppervlaktewater. In beide rollen is de taak voor de
gemeenten om het diffuse bronnenbeleid
van provincies en waterschappen uit te
voeren.
Na de lezingen volgde een geanimeerde
forumdiscussieaan de hand van schriftelijk
ingediende vragen. Er volgde onder
andere een discussie over het realiteitsgehalte en de (eco) toxicologische onderbouwing van verschillende normen, onder
andere die van koper en het verschil in
normstelling tussen buurlanden. Het nut
van bufferzones om de belasting van
watergangen met diffuse bronnen te
beperken, werd betwijfeld. Vragen werden
gesteld over de ervaringen met alternatieve oeverbeschermingsmaterialen,
onder andere recycled kunststof. Veel
onduidelijkheid heerste er nog over de
mogelijkheid om het WVO-vergunningeninstrumentarium ook voor diffuse bronnen
te kunnen toepassen. Overigens komt er
steeds meer jurisprudentie op dit gebied.
Een aanwezige was diep teleurgesteld in
de stelling van De Ruiter, dat de linkse
milieubeweging mede verantwoordelijk is
voor het zo laat ontdekken van de diffuse
bronnen van waterverontreiniging, omdat
de aandacht in die hoek teveel gefixeerd is
geweest op de industrie als grote
vervuiler. De Ruiter legde uit dat zijn
opmerking niet moest worden opgevat als
een aanval op de milieubeweging, omdat
die juist de laatste jaren veel aandacht
heeft gevraagd voor het probleem van de
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diffuse bronnen (zie o.a. de recente
brochure 'Leve de sloot').
Een nadenkertje was de suggestie van
P.Vertegaal (Waterpakt):Naar zijn
mening wordt momenteel het waterkwaliteitsvraagstuk voor 75%veroorzaakt
door diffuse bronnen, terwijl hoogstens 5
à 10%van de aandacht en capaciteit van
waterbeheerders voor de diffuse bronnenproblematiek beschikbaar is.Als dat
laatste nu eens werd opgekrikt naar75%,
dan zou het diffuse bronnenprobleem snel
opgelost zijn. Een van de vragen gingin
op de discrepantie tussen de activiteiten
op de werkvloer en de geringe steun van
het management en het bestuur. Een
'diffuse bronnendag' voor bestuurders zou
een zinvolle vervolgstap kunnen zijn.
De CUWVO VI subgroep diffuse bronnen
overweegt volgend jaar opnieuw een
dergelijke dag te organiseren. Waarschijnlijk zal dan onder andere aandacht
gegeven worden aan het metaal zink.
Duidelijk is dat deze eerste dag over
diffuse bronnen van waterverontreiniging
niet het laatste woord is op dit gebied. Het
is eerder een begin op een weg die nog
jaren zal vergen.
S. P. Klapwijk
• •

•

Go go go
• Slotvanpagina 298.
Op het nabijgelegen grondwaterwin- en
zuiveringsstation wordt met een ASR-put
water opgeslagen op een diepte van ongeveer 250 m in een zandige kalksteenformatie. Het natuurlijke grondwater bevat
2.000 mg/l chloride. Tot nu toe zijn er
7 infiltratie- en terugwincydi uitgevoerd
met volumestromen van 4.000â
6.000 mVdag tijdens infiltratie en maximaal 8.000 m'/dag tijdens onttrekking.
Overigens vormden de extreem hoge
onderhoudskosten roesrvorming in dit
zee-nabije deel van Florida aanleiding om
een in ijzer uitgevoerde watertoren in zijn
geheel te vervangen door een toren van
beton.
Miscellanea
Ten tijde van het congres was er publiciteit
rond het uitkomen van een rapport van de
Natural Resources Defense Council
waarin gerept werd over onvoldoende
behandeld drinkwater voor 1 op de
5 Amerikanen. Gesproken werd over coliformen, trihalomethanen, radio-actieve
Mollen en lood. Volgens dit rapport zijn er
in Amerika jaarlijks bijna een miljoen

zieken en duizend doden met als 'waterborne' oorzaak onvoldoende behandeling
van het drinkwater. Een audit van de
58.000 waterzuiveringssystemen toont aan
dat bijna de helft gebreken vertoont of niet
sluitende kwaliteitsprocedures kent
'violations of the Safe Drinking Water Act
SDWA ".De studie was uitgevoerd
omdat de SDWA zal worden aangepast.
Daarentegen klaagden verschillende
sprekers over 'those regulatory people'.
IIet lijkt er op dat er grote verschillen
zitten in state-,county- en zelfs
El'A-regulations. Er is wel een AWWA,
ver weg in Denver. .Waarde VSkent niet
een VEWIN zoals Nederland. De waterleidingbedrijven in de VSstaan er alleen
voor.
De inleiders uit Nederland slaagden erin
belangstelling te wekken voor infiltratiepraktijk en -onderzoek in Nederland.
Aandacht gaat hier niet enkel uit naar de
techniek maar ook naar natuur-, bodemen milieu-aspecten. Van de zijde van de
ASCE is voorgesteld om het derde
congres in 1998niet in Amerika maar in
Nederland, te houden. Voor wie meer wil
weten over het congres, over de proceedings of over de Nederlandse infiltratiepraktijk kan contact opnemen met
Kiwa NV,Onderzoek en Advies
(ir.J. H. Peters, telefoon 03402-69554).
Ir.J.H. Peters Kiwa NV,Onderzoek en
Advies, Nieuwegein
Ir.Th.N. Olsthoorn Gemeentewaterleidingen, Amsterdam)
Ir. R.A. Visser EWR, Leiden)
• •

•
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