Normen in beweging

Inleiding
De normstelling voor de drinkwaterkwaliteit bevindt zich momenteel in een
turbulente fase; zowel nationaal als internationaal worden voorbereidingen
getroffen om de drinkwaternormen en
richtlijnen te herzien.
In dit artikel zal een overzicht worden
gepresenteerd van de recente
ontwikkelingen over:
- de herziening van het Waterleidingbesluit;
- de herziening van de VEWIN-aanbevelingen;
- de mogelijke herziening van de drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG) en de voorstellen van BUREAU hiervoor;
- de herziening van de WHO Guidelines
for Drinking Water Quality.
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Herziening van het Waterleidingbesluit
De laatste wijziging van het Waterleidingbesluit (WLB) dateert van 2 april 1984 en
betrof het aanpassen van de kwaliteitseisen op basis van de EG-drinkwaterrichtlijn (80/778/EC). Voorstellen voor
normwaarden zijn gemaakt op grond van
informatie die voor 1980 beschikbaar was.
In 1991 is het Directoraat-Generaal
Milieubeheer (DGM) gestart met een
project ter herziening c.q. aanvulling van
dit besluit gezien:
- ontwikkelingen op analytisch/chemisch
en microbiologisch terrein;
- nieuwe inzichten in de samenhang van
de kwaliteitsaspecten van de bronnen en
het eindprodukt;
- nieuwe informatie over de toxiciteit van
verbindingen.
Voorts was er sprake van een mogelijke
herziening van de EG-drinkwaterrichtlijn.
Een standpunt hierover kon in de vorm
van een herziening van het Waterleidingbesluit worden voorbereid.
Een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van DGM en VEWIN, houdt
zich bezig met voorstellen over:
- wijziging WLB met betrekking tot het
geneeskundig onderzoek;
- wettelijke regeling chemicaliën en
materialen voor de drinkwatervoorziening;
- ministeriële erkenning van waterleidinglaboratoria;
- wijziging van de normen in het Waterleidingbesluit.

Samenvatting
Zowel nationaal als internationaal worden voorbereidingen getroffen om normen
en richtlijnen voor de kwaliteit van drinkwater te herzien. De ontwikkelingen op
dit terrein worden besproken voor:
- de herziening van het Waterleidingbesluit;
- de herziening van de VEWIN-aanbevelingen;
- de mogelijke herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG);
- de herziening van de WHO-richtlijnwaarden voor drinkwater.
In het kader van de drinkwaternormstelling in de toekomst lijkt een nieuwe
definiëring van het begrip 'drinkwaterkwaliteit' op zijn plaats.
Het belang van integrale normstelling wordt onderstreept. Niet alleen voor de
compartimenten lucht, bodem en water maar ook voor de blootstelling aan
verbindingen via drinkwater, voedsel, lucht en de huid.
Een betere voorlichting van het publiek over de gezondheidsrisico's van de
inname via deze verschillende blootstellingsroutes is gewenst.

De uitwerking van de wijziging van de
normen in het Waterleidingbesluit is door
de Stuurgroep opgedragen aan een werkgroep Normen. Een aantal taken van de
werkgroep Normen is:
- formuleren van uitgangspunten voor de
grondslag van normen, met hieraan
gekoppeld criteria voor overschrijding;
- vervaardigen van beknopte achtergronddocumenten (data-sheets van 1-10
pagina's) voor alle bestaande en nieuwe
parameters, waarin onder andere
informatie wordt gegeven over de waarde
en de grondslag van de norm, de reden
van een eventuele herziening, toxicologische informatie en algemene milieukwaliteitsdoelstellingen (zie als voorbeeld
het datasheet nikkel);
- aanpassen van de verwijzingen naar
analysemethoden, meetprincipes en
herzien van de frequentie van onderzoek;
- adviseren over somparameters;
- adviseren over het laten vervallen c.q.
het introduceren van parameters.
De Werkgroep is nu gereed met het
vervaardigen van datasheets voor 74
fysisch/chemische en microbiologische
parameters en met de voorstellen voor
herziening van de normwaarden. Deze
voorstellen zullen aan de Stuurgroep
worden voorgelegd.
DGM zal zich hierna verder buigen over
de voorstellen en er vervolgens een
beleidsmatige invulling aan geven.
De door de Werkgroep geformuleerde
uitgangspunten en overschrijdingscriteria
worden hieronder beschreven
[NWLB, 1993].
Uitgangspunten bij de herziening/
aanvulling van het WLB
Voor iedere bestaande ofte introduceren
parameter wordt de grondslag van de
normwaarde vastgelegd.

Deze grondslag kan zijn:
A. gezondheidskundig
B. bedrijfstechnisch
C. esthetisch/organoleptisch
D. voorzorgs (ethisch)
1. Vaststellen van de normwaarde
A. Gezondheidskundig:
Voor toxische verbindingen wordt uitgegaan van de WHO-richtlijnwaarde of
van een normwaarde bepaald door het
RIVM.
Bij de berekening van de normwaarde
wordt uitgegaan van een ADI (Acceptable
Daily Intake) of TDI (Tolerable Daily
Intake) waarvan een bepaald percentage
toegekend wordt aan drinkwater. Er kan
afgeweken worden van het door de WHO
toegepaste percentage als er voldoende
gegevens bekend zijn over de procentuele
inname van de desbetreffende verbinding
via de verschillende routes in Nederland.
Voor genotoxische carcinogenen wordt de
norm vastgesteld via een schatting van de
risico's bij lage concentraties met behulp
van mathematische modellen.
Het door de WHO gehanteerde model
wordt vooralsnog overgenomen. De W H O
hanteert een risiconiveau bij levenslange
blootstelling van 10~s voor individuele
verbindingen. In Nederland wordt een
individueel verwaarloosbaar risiconiveau
van 10~6 toegepast per stof bij levenslange
blootstelling.
Voor bestrijdingsmiddelen wordt een
uniforme normwaarde van 0,1 ^g/1
gehanteerd. Voor een aantal bestrijdingsmiddelen zou (vanuit toxicologisch standpunt) de norm lager moeten zijn dan
0,1 (ig/\.
B. Bedrijfstechnisch:
Deze parameters hebben geen directe
relatie met de gezondheid van de
consument. De normwaarden zijn in dit
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Datasheet 1/6 Nikkel
Parameter:

Nikkel

CAS reg.nr.:

7440-02-0

Huidige normwaarde
Voorgestelde normwaarde
EG-MAC
EG-GV:

: 50^g/l
:20//g/1
:50 /ig/l

lARC-categorie

: 2A (inhalatie)

Grondslag norm

: gezondheidskundig

Verklaringgrondslag en normwaarde:
Ingeademd nikkel (inoplosbare vorm) kan kanker veroorzaken.DeIARCheeft geconcludeerd
datervoldoende humane gegevens beschikbaar zijnom nikkelsulfaat datwordt ingeademd als
eencarcinogene verbinding te beschouwen.
Viadeorale routeisnikkel relatief weinigtoxisch.Acute nikkelvergiftigingen komenweinigvoor.
Degemiddelde dagelijkse inname iswaarschijnlijk lager dan 150//g. Bijhettoedienen van hoge
concentraties aan proefdieren worden veranderingen in hetgewicht vanorganenwaargenomen.
Ineentweejaar durende studie metrattenwerd de NOAEL (NoObserved Adverse Effect Level)
vastgesteld op 5mg/kg/dag (1).
Opgrond hiervan kan eenTDI(Tolerable Daily Intake)worden berekendvan 5//g/kg bw (bijeen
veiligheidsfactor van 1.000).Eenextraveiligheidsfactor 10isingebouwdaangezien:
- er onvoldoende studies beschikbaar zijnover mogelijke orale carcinogeniteit;
- deabsorptie vannikkel viadrinkwater ingenomen op eenlege maag,veelgroter kanzijndan
bijgelijktijdige innamevanvoedsel.
Denormwaarde wordt dan20//g/l (afgerond),uitgaandevaneendrinkwaterconsumptie van
2 liter per dag eneentoewijzing van 10%vandeTDIvoor drinkwater en een lichaamsgewicht
van60kg.
Degrondslag vandeze normwaarde isgezondheidskundig.
Extreem lage nikkelconcentraties inwater kunnen overigens bijpersonen meteen nikkelallergie
eczeemveroorzaken.
Literatuur:
1. Ambrose,A.M.,Larson,P.S.Borzelleca,J.R.and Hennigar,G.R.(1976).Longterm
toxicologicalassessmentofnickelinratsanddogs. J.FoodSei.Technol., 13, 181-187.
Praktisch gevolg normstelling:
Alsde norm inNederland verlaagd wordt tot 20//g/lzou,betrokken opdeVEWINgegevensvan
1986,bijtwee pompstations denormworden overschreden.Bij 11pompstations wordt water
geleverd meteenNi-concentratie die 5-10//g/l bedraagt.
Deconcentraties inhetgrondwater ineenaantal kwetsbare gebieden stijgt.
Toxicologische normwaarde (humaan):

WHO-richtlijn (1993):20 //g/l

EPA-drinkwaternorm:

MCLG - 100/ig/l (voorstel)
MCL - 100//g/l (voorstel)

Reden normwijziging/introductie:
Aanpassen conformWHO-voorstel.
ConceptVEWIN-aanbeveling (drinkwater):

10//g/l

Streef- engrenswaarde oppervlaktewater (MILBOWA):

9en 10//g/l (totaalNi)

Oppervlaktewater voor dedrinkwaterbereiding:

50/zg/l

Streefwaarde grondwater (MILBOWA):

15//g/l

Kader1-DatasheetNikkel.

geval richtlijnwaarden om een goede
technische bedrijfsvoering en een goede
waterkwaliteit te waarborgen.
Indirect kunnen zij van invloed zijn op
parameters waarvoor een A, C of D norm
is vastgesteld.
C.Esthetisch/'organoleptisch:
De normwaarde is gebaseerd op de
aanvaardbaarheid voor een representatieve groep gebruikers met behulp van

de best haalbare technieken (afweging van
kwaliteit en kosten).
De gezondheidskundige normwaarde van
deze parameters is vaak veel hoger dan de
esthetisch/organoleptische normwaarde.
D. Ethisch (voorzorgs):
Hiervoor kunnen verschillende
argumenten gelden (bijvoorbeeld:
detectielimiet; mag niet aanwezig zijn;
globale vuistregel van 1//g/l).

Deze normwaarde is dus veelal niet direct
gerelateerd aan de gezondheid van de
mens.
Vooral voor groepsparameters van
antropogene verbindingen, zal een
ethische (voorzorgs) norm worden vastgesteld. Overwegingen hiervoor zijn onder
andere:
- het grote aantal verbindingen dat gelijktijdig aanwezig kan zijn;
- het feit dat er (nog) te weinig toxicologische informatie beschikbaar is voor een
groot deel van de verbindingen;
- een waarborg voor de betrouwbaarheid
van de drinkwatervoorziening;
- het voorzorgsprincipe;
- de indicatorfunctie van drinkwaterkwaliteit als graadmeter voor milieuvervuiling.
2. Overschrijdingen
Voordat van een overschrijding sprake is,
moet eerst herbemonsterd worden en
moeten de uitkomsten worden bevestigd.
Voor de verschillende categorieën
parameters (A, B, C en D) zouden de
overschrijdingscriteria als volgt kunnen
worden vastgesteld:
A. Gezondheidskundig:
Bij overschrijding van de norm voor een
parameter uit deze categorie, die gemeld
moet worden aan de Inspectie, zijn er
verschillende mogelijkheden:
1. Bij acuut gevaar voor de volksgezondheid: stopzetten van de watervoorziening.
Dit zal vrijwel alleen noodzakelijk zijn bij
concentraties van verbindingen die
dermate hoog zijn dat het water ondrinkbaar is of als er acute effecten kunnen
optreden.
2. Het bedrijf moet zo snel mogelijk
maatregelen nemen om aan de norm te
voldoen. De vorm van de maatregelen zal
daarbij afhangen van het type overschrijding: incidenteel (bijvoorbeeld puntlozing, calamiteit) of chronisch.
Informatie over de ADI of de TDI, de
inname via andere bronnen (met
betrekking tot het percentage van de ADI
dat beschikbaar is voor drinkwater) en
'short-term health advisories'
(USA-richtlijnen voor een kortdurende
inname) zijn hierbij van belang en kunnen
als leidraad dienen.
B. Bedrijfstechmsch:
Aangezien deze waarden niet gerelateerd
zijn aan de gezondheid en meer als aanbevelingen moeten worden gezien, is een
tijdelijke ontheffing mogelijk.
C. Esthetisch/organoleptisch:
Voor deze parameters is in principe een
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ontheffing mogelijk. Gezien de huidige
stand van de techniek en het feit dat overschrijding van deze parameters veelal
direct leidt tot klachten van de consument,
zijn permanente overschrijdingen niet
wenselijk. Het aantal tijdelijke
ontheffingen moet daarom worden
gelimiteerd.
Incidentele overschrijdingen moeten door
een percentielbenadering wettelijk worden
toegestaan.
D. Ethisch (voorzorgs):
Als een ethische norm wordt overschreden zijn er twee opties:
1. Als de gevonden waarde hoger is dan
de normwaarde die op basis van
(beperkte) toxicologische informatie kan
worden berekend, dan wordt de
procedure doorlopen zoals onder A.
2. Als de gevonden waarde lager is dan
de normwaarde die op basis van
(beperkte) toxicologische informatie kan
worden berekend, moet onderzoek
worden gestart en moeten maatregelen
worden genomen om de kwaliteit te
verbeteren. Het onderzoekprogramma
wordt in samenwerking met de Inspectie
vastgesteld.
Voor een aantal bedrijfstechnische,
ethische (voorzorgs) en esthetisch/
organoleptische parameters zullen kortdurende overschrijdingen, binnen goed
omschreven grenzen, acceptabel zijn in
termen van gezondheid en hygiëne.
3. Classificatievan deparameters
Vooralsnog wordt uitgegaan van een
indeling van de parameters binnen het
raamwerk van tabellen.
In principe geldt:
Tabel I: (humaan)toxicologisch (A)
Tabel II: bedrijfstechnisch (B)
Tabel III: esthetisch/organoleptisch (C)
Tabel IV: ethisch (voorzorg) (D)
4. Grocps/somparameters
Voor groeps/somparameiers geldt:
Als één van de verbindingen van een
groep of som een genotoxisch carcinogeen
is, dan wordt hiervoor een aparte normwaarde in tabel I opgenomen of de gehele
groeps/somparameter wordt in tabel I
geplaatst.
Wanneer van het merendeel van de
verbindingen de gezondheidskundige
norm onbekend is of veel hoger dan de
concentratie die gemeten wordt in het
drinkwater dan wordt deze parameter in
tabel IV geplaatst.
Voor de afzonderlijke verbindingen van
een som/groepsparameter worden in
bijlagen, voor zover mogelijk en nood-

zakelijk, de ADI-waarden en/of de
gezondheidskundige normen gegeven.

waterstoffen) een voorzorgswaarde
geïntroduceerd.

5. Indelingsprincipe
Als een parameter of groep van
parameters in meerdere categorieën kan
worden geplaatst, wordt de strengste
norm c.q. tabel gehanteerd.

Herziening van de EG-drinkwaterrichtlijn (80/778/EC)
De EG-drinkwaterrichtlijn dateert uit
1980. De eerste voorstellen uit 1975. Nu
alle lidstaten, na de implementatie in hun
eigen wetgeving, ervaring hebben
opgedaan met het werken met de richtlijn,
blijkt dat een aantal zaken gewijzigd
respectievelijk aangevuld zou moeten
worden. Een probleem bij de EG-richtlijn
is dat er voor de individuele parameters
geen achtergronddocumenten beschikbaar
zijn.
Gezien de vragen van de lidstaten en de
problemen die zij ondervinden heeft de
Europese Commissie twee 'National
Expert Meetings' georganiseerd,
respectievelijk in maart 1991 en juni 1992.
Bij deze bijeenkomsten konden de
lidstaten hun ervaringen kenbaar maken
aan de Commissie en voorts konden de
lidstaten reageren op het door een
EUREAU-I werkgroep vervaardigde
rapport met voorstellen van de Europese
bedrijfstak voor aanpassingen van de
richtlijn [EUREAU, 1991].
Kort samengevat staan de voorstellen van
EUREAU in kader 2.

6. Haalbaarheid
Voor parameters waarvan de herziene
normwaarde substantieel lager is dan de
huidige normwaarde, zal gekeken worden
naar de praktische consequenties voor de
bedrijfstak (technische haalbaarheid,
analytische mogelijkheden, kosten etc).
Naast de hierboven vermelde tabellen zijn
ook tabellen voorgesteld voor radioactiviteit en desinfectie/oxydatiemiddelen
en hun nevenprodukten (als subtabellen
bij tabel I).
Separaat zullen uitgangspunten voor de
analysefrequentie en analysemethoden
worden vastgesteld.
Herziening VEWIN-aanbevelingen
In 1989 is de werkgroep Herziening
Aanbevelingen gestart met de herziening
van de uit 1984 daterende VEWIN-aanbevelingen.
Een vraag was hoe de recente ontwikkelingen op het gebied van de
kwaliteitszorg bij de herziening van de
Aanbevelingen moesten worden
betrokken. Inmiddels had de VEWIN een
project gestart dat beoogde een bijdrage te
leveren aan het ontwikkelen van
kwaliteits- en milieuzorgsystemen binnen
de waterleidingbedrijven en werd de
werkgroep Herziening Aanbevelingen
belast met de coördinatie van dit project.
In 1991 is derhalve de naam van de
Werkgroep gewijzigd in: Stuurgroep
Kwaliteits- en Milieuzorg Waterleidingbedrijven.
Besloten werd de Aanbevelingen niet
meer in de oude stijl uit te geven, met
uitzondering van onderdeel a. van de
Aanbevelingen (de getalswaarden met
betrekking tot de hoedanigheid van het
door de waterleidingbedrijven afgeleverde
water).
Dit onderdeel is vrijwel gereed en zal
binnenkort in de ledenvergadering van de
VEWIN worden besproken.
Een belangrijk uitgangspunt bij de
herziening van de aanbevelingen is dat de
industriële (xenobiotische) organische
microverontreinigingen niet in het drinkwater thuishoren. Hierdoor wordt voor
een aantal nieuwe groepsparameters
(bijvoorbeeld: monocyclische koolwaterstoffen, alifatische halogeenverbindingen
en gehalogeneerde aromatische kool-

De Commissie concludeerde dat de
nodige aandacht gegeven moest worden
aan:
1. implicaties van een verlaging van de
norm voor lood;
2. een protocol voor de handelwijze bij
Kader2 - Voorstellen EUREAU vooraanpassing van
deEG richtlijn
* Het latenvervallen vandeGuideValues
aangezien deze nietworden onderbouwd
entotveelverwarring aanleidinggeven.
« Eenandere classificatie vande
parameters,waarbij hetmakkelijker isom
overschrijdingscriteria ofanalyseverplichtingen opteleggen.
• Het latenvervallen vaneen aantal
parameters (bijvoorbeeld:kalium, Kjeldahl
stikstof enchloroformextract).
« Hetopstellen vanalgemene protocollen
voor deoverschrijding vangezondheidskundige parameters.
* Eenaantal operationele parameters
(bijvoorbeeld:zuurstof, ammonium en
chloride) moeten niet door de EGworden
voorgeschreven,maar op nationaal niveau
wordengeregeld.
• Voor esthetisch/organoleptische normen
moet bij overschrijding eenpercentagebenadering kunnenworden gehanteerd.
* Voorkeur voor hetontwikkelen vaneen
monitoringfrequentiemodel.
• Geenstrikte analytische methoden voorschrijven viade richtlijn,maar
'performance criteria'voor analysemethoden.
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overschrijding van Maximaal Toelaatbare
Concentraties;
3. een mogelijke herziening van de
classificatie van de parameters;
4. de mogelijkheid om Guide Values te
laten vervallen;
5. de herziening van Annex II (meetfrequenties);
6. onafhankelijke toxicologische evaluaties
door de EG in samenhang met W H O normstelling voor drinkwater;
7. een mogelijkheid voor een percentagebenadering bij overschrijding van een
aantal parameters.
De Commissie wilde nog geen uitspraak
doen over prioriteiten en tijdschema's (zie
ook het artikel van de heer ir.
R. H. F. Kreutz elders in dit nummer).
Ingrijpende wijzigingen zoals boven
aangegeven zullen via de Raad moeten
worden ingevoerd (en dus een lange
procedure moeten volgen).
Alhoewel de huidige EG-drinkwaterrichtlijn bindend is bij eventuele
wijzigingen van het WLB, kan op
nationaal niveau een aantal zaken
autonoom worden geregeld. Bovendien
kunnen afwijkingen van de richtlijn
worden getolereerd als wordt aangetoond
dat deze wijzigingen de drinkwaterkwaliteit ten goede komen.
De herziening van het Waterleidingbesluit
kan met een zekere voortvarendheid ter
hand worden genomen.
Herziening van de WHO-Guidelines
for Drinking Water Quality
De laatste publikatie van de WHO (World
Health Organization) over de 'Guidelines
for Drinking Water Quality' is uitgebracht
in 1984. De hierin verwerkte informatie
dateert van 1980 of daarvoor.
In 1988 werd besloten deze Guidelines te
herzien. In een periode van vier jaar
werden er 14 bijeenkomsten
georganiseerd, waar de 'achtergronddocumenten' van alle te herziene en
nieuw toegevoegde parameters werden
besproken en na een eventuele aanvulling
of wijziging werden goedgekeurd. Deze
achtergronddocumenten werden
vervaardigd door verschillende instituten
in de gehele wereld (waaronder RIVM)
en verschillende overheden hebben een
financiële bijdrage geleverd aan de kosten
voor de organisatie van de bijeenkomsten
(waaronder VROM).
Tijdens de laatste bijeenkomst in Genève
(21 t/m 25 september jl.) zijn de nieuwe
richtlijnen definitief vastgesteld. Het
microbiologische deel is ook grondig
herzien. Deel I van de in totaal drie delen
van de 'WHO-Guidelines' met de samenvattende gegevens (inclusief de tabellen

met getalswaarden) van 127 verbindingen,
microbiologische parameters en radioactiviteit komt half 1993 officieel uit.
Het is belangrijk om erop te wijzen dat de
WHO-Guidelines op de juiste wijze
geïnterpreteerd moeten worden. Het zijn
'richtwaarden'! Op nationaal niveau
moeten de wettelijke waarden op basis
van economische/sociale/geografische
gesteldheid en voedingsgewoonten
worden vastgesteld. Ieder land kiest zijn
eigen risiconiveau (bijvoorbeeld 10" /bij
levenslange blootstelling in plaats van
KTVbij levenslange blootstelling zoals de
W H O als 'voorbeeld' hanteert).
Ook wordt zeer benadrukt dat de richtlijnwaarden voor desinfectiemiddelen en voor
desinfectiebijprodukten de microbiologische kwaliteit van het water niet
mogen beïnvloeden (en dus in feite
secundair zijn).
Naast de Guideline Values geeft de WHO
dit keer ook Provisional Guideline Values.
Deze term wordt gebruikt voor:
1. verbindingen die wel een potentieel
gevaar voor de gezondheid vormen, maar
waarvan de database nog uitgebreid moet
worden of verbindingen waarbij voor de
afleiding van de TDI (Tolerable Daily
Intake) een veiligheidsfactor 10.000 is
gebruikt;
2. verbindingen waarvan de op grond van
toxicologische informatie berekende richtlijnwaarde moeilijk te analyseren is of de
berekende waarde met de huidige

zuiveringstechnieken (nog) niet haalbaar
is;
3. verbindingen waarvoor de Guideline
Value waarschijnlijk overschreden wordt
wanneer gedesinfecteerd wordt.
Voor de leek kan de W H O normstellingsprocedure verwarrend overkomen.
Gedurende het herzieningsproces
circuleren er allerlei waarden voor de
parameters, die een eigen leven kunnen
gaan leiden. Zeker als dit gecombineerd
wordt met nationaal geïntroduceerde
richtlijnen. Als voorbeeld is dit voor
bromaat in kader 3 weergegeven.
Voor de fysisch/chemische parameters
zijn er in vergelijking met 1984 68 nieuwe
parameters geïntroduceerd (waarvan 14
provisional [P]). Voor vijf parameters is de
bestaande richtlijn verlaagd (tabel I) en
voor vijf andere verbindingen verhoogd
(1,2- dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan
[P], 1,1-dichlooretheen, benzo(a)pyreen
en chloroform).
Van de 68 nieuwe parameters die door de
WHO zijn geëvalueerd, is er een aantal
waarvan de WHO-richtlijn lager is dan de
huidige waarde in het Waterleidingbesluit
en een aantal die op het concentratieniveau van de richtlijn in het drinkwater
aanwezig kunnen zijn (tabel II). De
richtlijnwaarden voor nikkel, dichloorbroommethaan, koper en bromaat zullen
waarschijnlijk de grootste implicaties
hebben.

Kader3.
1990: indeUSAwordt bromaat door toxicologen als probleemstof gesignaleerd.InNederland
ook chloraat!
1990: bromaat wordt opde lijstvanparameters gezetdie door deWHOwordt bekeken inhet
kader vande herziening vandeGuidelinesfor Drinking Water Quality.Indit geval isdeUSEPA
verantwoordelijk voor hetvervaardigen vanhetachtergronddocument,
juni 1991:opéénvande meetings over de herzieningvande richtlijnen,op grond vande
toxicologische gegevens in hetachtergronddocument eenrichtlijnwaarde voor van0,5//g/l (bij
een risiconiveau van 10~5 bij levenslange blootstelling).
januari 1992: deWHOstelt op eenvergadering overde haalbaarheid vande richtlijnen voor
analysetechniek enzuivering vast,dat mondiaal gezien dedetectielimiet ca5/ig/\ isen daardoor de richtlijnwaarde voorlopig minimaal 25fig/\ zoumoetenzijn(detectielimiet maximaal20%
vande richtlijnwaarde).
mei/juni 1992: bij afstemming vanalledocumenten die bij devergaderingen zijn gecorrigeerd
wordt door detoxicologen besloten ombijde berekening vande risico'svoor genotoxische
carcinogenen,niettecorrigeren voor deverhoudingsfactor lichaamsoppervlak/lichaamsgewicht.
Dithoudt indat opgrond vandezelfde toxicologische informatie derichtlijnwaarde 3//g/l wordt
bijeen risiconiveau van 10"-'' bij levenslange blootstelling (0,3//g/l bij 10~6).
september 1992:tijdens deWHOfinaltaskgroup meeting isdefinitief vastgesteld dat:ereen
provisional guideline voor bromaat komt meteenwaardevan25//g/l (datwilzeggen een risico
bijlevenslange blootstelling van 7>10~s).Dezerichtlijnwaarde isprovisional omdatde berekende
gezondheidskundige waarde van3//g/l momenteel lager isdan dedetectielimiet en niet bereikt
kanworden door verwijdering bij dezuivering.Bovendien zal bij desinfectie dewaarde kunnen
worden overschreden.
Natuurlijk beveelt deWHOonderzoek op analytisch/zuiveringstechnisch gebiedaan.
DeelIvandeWHOGuidelines for Drinking Water Quality zalin 1993worden gepubliceerd.
Inapril-juni 1992: opgrond vandetoxicologische informatie en metgebruikmaking en
afweging vanverschillende mathematische modellenvoor verschillende tumoren,wordt door het
RIVMaanVROMeen richtlijnwaarde voor bromaat geadviseerd van0,5//g/l bijeen risiconiveau
van 10~6bij levenslange blootstelling (5//g/l bij 10~s).
Eenwaarde van5//g/l wordt voorlopig door de Inspectie acceptabel geacht inafwachting van
nader onderzoek naarvoorkomen en mogelijkeverwijdering.
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TABKL I - Parameters waarvan de
WHO-nehtlijmvaarde wordtverlaagd
Parameter

Arseen [P]
Cadmium
Lood
Cyanide
Tetrachloormethaan

Richtlijnwaarde
WHO 1984
G"g/1)
50
i
50
100

Richtlijnwaarde
WHO 1993
G«g/1)
10
3
10
70

3*

2

*voorlopig richtlijnwaarde bij een risico van 10
bij levenslange blootstelling.

Voor de esthetische/organoleptische
parameters geeft de WHO i.t.t. 1984 geen
guideline values meer. In ontwikkelingslanden worden de guidelines veelal als
normen beschouwd die niet overschreden
mogen worden. Dit wil men op deze
wijze, althans zeker voor de esthetische/
organoleptische parameters voorkomen.
Er wordt nog wel een aparte tabel van
deze parameters gemaakt. De getallen in
deze tabel geven echter slechts een
indicatie van de waarden die in het
algemeen aanleiding geven tot klachten
van de consument (voor kleur bijvoorbeeld 15TCU).
De vrij lage richtlijnwaarden voor diethylhexylftalaat (8 //g/l), acrylamide (0,05 //g/l
bij een risiconiveau van 10~6 bij levenslange blootstelling), epichloorhydrine
(0,4 //g/l [P]) en hexachloorbutadieen
(0,6 //g/l), waarvan de eerste drie mogelijk
carcinogeen voor de mens zijn, zullen een
rol kunnen spelen bij de regulering van
materialen en chemicaliën die in contact
komen met drinkwater.
Nadat de herziene richtlijnwaarden van de
W H O officieel zijn gepubliceerd, zal
uitvoeriger verslag worden gedaan.
TABEL II - Parameters waarvande
WHO-richtlijnwaarde lager isdandewaardein het
huidigeWaterleidingbesluitennieuweparameters die
implicaties hebben voorde waterleidingbedrijven.
Parameter

Richtlijnwaarde
WHO 1984

teen)
Antimoon [P]
Nikkel
Boor
Koper [P]
Dichloorbroommethaar 1
Bromaat [P]
1

1.000'

-

Richtlijnwaarde
WHO 1993
(//g/l)
5
20
300
2.000'
603
25"

Richtlijnwaarde op esthetische gronden.
Provisional Guideline Value (gezondheidskundig).
3
Bij een risiconiveau van 10~5 bij levenslange
consumptie. (Bij een risiconiveau van 10~6 bedraagt
de waarde dus 6//g/l).
4
Provisional Guideline Value bij een risiconiveau
van 7x W bij levenslange consumptie. (Bij een
risiconiveau van 10~' bij levenslange consumptie
bedraagt de waarde circa 0,3 fJg/V).

Drinkwaternormstelling in de toekomst
De waterleidingbedrijven vinden zich voor
een steeds zwaardere opgave geplaatst om
'betrouwbaar' drinkwater te leveren uit het
beschikbare grond- en oppervlaktewater.
Veel onderzoek is er dan ook op gericht
om kennis te vergaren over nieuwe of
aangepaste zuiveringstechnieken die de
bedrijven in staat stellen water te leveren
van een onbesproken kwaliteit. Maar hoe
wordt het begrip kwaliteit gedefinieerd?
In de huidige tijd moeten we toegeven dat
het drinkwater componenten bevat die er
vroeger niet in zaten. Dit geldt echter ook
voor de lucht, de voeding etc. Onze
maatschappij kent ook veel meer, maar
ook andere risico's dan vroeger. Zaak is
om het begrip kwaliteit duidelijker in te
vullen en het publiek duidelijk te maken
welke risico's er nu eigenlijk aan de
consumptie van drinkwater kleven in
vergelijking met de risico's van de inname
via andere routes.
Natuurlijk zullen nog strengere drinkwaternormen, mits nageleefd, vaak een
betere kwaliteit kunnen geven, maar de
baten voor de gezondheid van de mens
zullen niet altijd meetbaar zijn.
Investeringen op andere terreinen kunnen
schadelijke effecten op de gezondheid met
een veel groter percentage verlagen.
Met het invullen van het 'drinkwaterkwaliteitsbegrip' kan er een kosten/batenanalyse worden gemaakt voor mogelijk
positieve effecten op de gezondheid van
de consument. Deze kosten/batenanalyses kunnen ook gereedschappen zijn
om de aanpak van problemen bij de
bronnen te stimuleren.
Bij het introduceren van dit 'drinkwaterkwaliteitsbegrip' speelt een aantal factoren
een rol. Een aantal hiervan wordt
hieronder wat nader toegelicht.
1. Verbetering van toxicologisch onderzoek
Bij dierexperimenteel onderzoek moeten
toxicologen veel aannames doen. Met
behulp van veiligheidsfactoren of met
behulp van risicoschatting met
mathematische modellen in het geval van
genotoxische carcinogenen wordt getracht
een zo reëel mogelijke vertaling van proef
naar praktijk te geven [Van Dijk, 1988].
Nog veel onderzoek is nodig in het laatste
geval om tot meer betrouwbare waarden
te komen. Vooral voor de mechanismen
van het ontstaan van tumoren ligt er nog
veel terrein braak. Wanneer deze leemten
in kennis worden opgevuld zal de
werkelijkheid meer kunnen worden
benaderd.
Ook het feit dat bij dierproeven vaak
uitgegaan wordt van ad libitum inname
(een bepaalde hoeveelheid kunnen zij vrij
eten of drinken) kan het ontstaan van

tumoren beïnvloeden. Voor het feit dat
overgewicht tot extra tumoren aanleiding
geeft wordt niet gecorrigeerd [Abelson,
1992].
Enkele onderzoekers geven aan dat
stoffen die in hoge concentraties bij proefdieren tumoren geven niet carcinogeen
behoeven te zijn voor de mens. Door een
gevarieerd voedingsaanbod met veel fruit
en groente zijn voldoende natuurlijke
'detoxificeerders' aanwezig [Ames, 1987].
Het toxicologisch onderzoek is nog volop
in beweging. De toxicologische normwaarden vormen daarom slechts een vast
gegeven voor een bepaalde periode.
2. Integralenormstelling
Het beleid van de overheid, vastgelegd in
het Nationaal Milieubeleids-plan, is erop
gericht integrale normstelling te
formuleren voor de algemene milieukwaliteit, dat wil zeggen dat er op elkaar
afgestemde waarden voor de
compartimenten bodem, water en lucht
worden opgesteld.
Bij het vervaardigen van normen voor
drinkwater zou een dergelijke integrale
normstelling ook een rol moeten spelen
en wel voor de inname van stoffen via
verschillende routes (afb. 1). Opnameroutes zijn de longen, maag/darmkanaal
en de huid. Drinkwater (of een stof
hierin) kan via deze routes worden
opgenomen. Via het maag/darmkanaal
(oraal) is dit duidelijk. Via de longen kan
dit door middel van verneveling (bijvoorbeeld douches). De huid kan selectief
stoffen uit het drinkwater opnemen.
Vaak is de blootstelling aan chemische en
microbiologische componenten via drinkwater gering. De gemiddelde bijdrage van
een aantal anorganische parameters
waarvan voldoende gegevens bekend zijn
varieert van 0,1 tot uitschieters van 25%
[Van Dijk, 1989]. Over de blootstelling via
drinkwater aan organische verbindingen is
veel minder bekend. Evenals over de
inname van deze verbindingen via het
voedselpakket.
Voor een aantal organische verbindingen
is ter illustratie met behulp van de
gemiddelde luchtconcentratie en
concentraties gemeten in bepaalde
voedselprodukten een conservatieve
schatting gemaakt van de bijdrage van
drinkwater aan de totale blootstelling
(tabel III).
Een andere benadering is de maximale
bijdrage via drinkwater van een
verbinding (concentratie op normwaarde
niveau) te vergelijken met de ADI
(Acceptable Daily Intake) van deze
verbinding (tabel IV).
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methanen en formaldehyde. De totale
blootstelling via drinkwater kan dan meer
dan 50% bedragen.

risk assessment
risk perception & education

dose-response
assessment

/
hazard
identification

ornent

risk management

chara e

^ » zati ^managemenV
ulatory

options
non-risk'
analyses

economics
politics
statutory and
legal considerations
social factors

Aß. t.
TARKL III - Geschatte blootstelling aan enkele
organische microverontreinigingen viadrinkwater als
percentage van detotale blootstelling
Parameter

Concentratie
in drinkwater

(Ag/D

acrvlamide
0,05
benzeen
1
ethylbenzeen
1
irichlooretheen
1
telrachloormet liaan 1

Geschatte gemiddelde blootstelling
(als percentage
van totale blootstelling!
50-80%
0,5%
8%
1,5%
5%

Een probleem hierbij is dat niet voor alle
verbindingen (zoals genotoxische carcinogenen en endogeen gevormde stoffen)
ADI's gegeven (kunnen) worden.
Het spreekt vanzelf dat het ongewenst is
dat vele verbindingen gelijktijdig in het
drinkwater aanwezig zijn.
De blootstelling via drinkwater kan
TABEL IV- Maximaleblootstellingsbijdrage van een
verbindingvia drinkwateralspercentage van deADI
van een verbinding, uitgaande van een drinkwaterconsumptie van 2 literperdag.
Parameter

Normwaarde
(jüg/1) of
voorgestelde
'voorzorgsnorm'

1,1-dichlooretheen
monochloorben zeen
tolueen
irichlooretheen
atrazine
tsoproturon
MCPA
mecoprop
metazachloor

1
1
1
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Percentage
van de ADI

(%)
0,36
0,04
0,012
0,14
0,48
0,10
0,66
0,10
0,02

overigens wel significant zijn in die
gevallen waarin de verbindingen zeer
vluchtig zijn en via het gebruik van drinkwater in huis (onder andere douches), een
extra blootstelling via de inhalatoire (en
dermale) route geven. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere trihalo-

Voorts is het zo dat er momenteel ethische
(voorzorgs)normen in het Waterleidingbesluit zijn opgenomen (bijvoorbeeld:
gehalogeerde koolwaterstoffen, geen
pesticide zijnde). In het herziene WLB
zullen opnieuw dergelijke voorzorgsnormen worden opgenomen. Door het
definiëren van de grondslag van deze
normen zal echter duidelijk worden
gemaakt dat ze geen relatie hebben met
de gezondheid van de consument.
Dergelijke normen zijn in het algemeen
een controle op de kwaliteit van de
bronnen van de drinkwatervoorziening en
vormen hiermee een voorzorg tot
verslechtering van de kwaliteit. Ze zijn
hierdoor ook een stimulans tot het in gang
zetten van een verbetering van ons leefmilieu (nitraat, bestrijdingsmiddelen). In
de verre toekomst zullen de produktnormen voor drinkwater waarschijnlijk
geen 'voorzorgsnormen' meer bevatten.
Het instandhouden en verbeteren van de
kwaliteit van bodem, oppervlaktewater en
lucht zal dan via normen voor de desbetreffende compartimenten kunnen
worden geregeld.
Het aantal parameters kan om
economische en praktische redenen niet
door blijven groeien (er zijn meer dan
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70.000 verbindingen in de waterfase
aanwezig). Wellicht is het mogelijk om
bepaalde zuiveringstechnieken voor te
schrijven in plaats van het aantal normen
te verhogen. Door het invoeren van
normen voor de bronnen zal het aantal
normen voor drinkwater mogelijk lager
kunnen worden of stabiel blijven.
2. Risicoperceptie
Als de toxicologen een waarde hebben
vastgesteld (risk-assessment), zal de overheid de toxicologische risico's afwegen
tegen economisch, politieke, sociale en
wettelijke factoren en uiteindelijk een
normwaarde vaststellen (risk
management) (afb. 2).
Wat de gezondheidskundige normwaarde
of de risico's betekenen in het dagelijks
leven vergeleken met de risico's van
allerlei andere dagelijkse activiteiten (riskperception) is bij het publiek onvoldoende
bekend (tabel V). Ook de oorzaken van
kanker worden vaak verkeerd beoordeeld
(tabel VI).
Populaire uitspraken als: 'Het risico om
dood te gaan aan één theelepel pindakaas
per dag is even groot als het drinken van
water met 100 ^g/1benzeen' moeten
begrepen worden en gemeengoed
worden.
TABEL V- Activiteiten die delevensverwachting met
achtminutenverminderen ofwelde kansop sterfte met
KT6 verhogen, (naardatavan Kroes [1986J,
Ohnesorge [1983J, Kletz[1981]en WHO [19931).
-

twee maanden leven met een roker
een half glas wijn drinken
het eten van 40 lepels pindakaas
één röntgenopname in een goed ziekenhuis
twee uur skiën
100jaar water drinken met 0,3 ^g/1 bromaat
100jaar water drinken met 6 ßg/\
broomdichloormethaan

TABEL VI - Percentage van sterfgevallen door kanker
toegeschreven aandiversefactoren[naarDollen Peto,
1981].
Factoren

Percentage sterfgevallen door kanker

(%)
beste schatting
Tabak
Alcohol
Dieet
Voedseladclitieven
Reprodukti e en sexueel gedrag
Beroep
Milieuverontreiniging
Industriële Produkten
Medicijnen en medische behandeling
Geofysische factoren
Infectie
Onbekend
Straling
natuurlijke bronnen
menselijke activiteiten

30
3
35
<1
7
4
2
<1
1
3
10?
?
1
0,5

Voorlichting van het publiek over het
vaststellen van risico's en risicoperceptie,
zal er toe leiden dat de consument:
- een veel beter beeld krijgt over de
blootstelling van stoffen via de
verschillende innameroutes en de hieraan
verbonden risico's;
- zelf inzicht en inspraak kan krijgen over
het effect van maatregelen die in de
verschillende compartimenten nodig zijn;
- kan aangeven welke financiële
consequenties acceptabel zijn voor het
verlagen van een bepaald risico.
Ook is het van groot belang dat de
microbiologische risico's die aan de
consumptie van drinkwater kleven op een
dusdanige wijze inzichtelijk worden
gemaakt dat zij makkelijk te vergelijken
zijn met de risico's van bijvoorbeeld
carcinogenen.
In de USA heeft men hiertoe een eerste
poging gedaan voor de aanwezigheid van
Giardia in drinkwater [Regli, 1991].
De voor- en nadelen van desinfectie
kunnen hierdoor makkelijker worden
afgewogen.
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Als de integrale normstelling en de risicoperceptie in de toekomst vastere vormen
zullen aannemen, zal het voor de
consument duidelijker worden dat drinkwater een belangrijke bijdrage levert aan
zijn gezondheid en dat het beslist onnodig
is water in een fles te kopen of een
apparaat aan te sluiten op de kraan.
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Instemming Raad van State
over plan van aanpak
glastuinbouw
De Voorzitter van de Raad van State heeft
op 24 maart 1993 uitspraak gedaan over
een geschil tussen het Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden en de
Zuidhollandse Milieufederatie. De
Milieufederatie eiste, dat het zuiveringsschap bestuursdwang toepaste bij glastuinbouwbedrijven die zonder vergunning
afvalwater loosden. Het zuiveringsschap
had dit verzoek afgewezen en verwees
hierbij naar het plan van aanpak van het
zuiveringsschap, om vóór 1januari 1995
aan alle 600 glastuinbouwbedrijven in het
beheersgebied vergunningen te verlenen.
De Milieufederatie vond dit plan van
aanpak onvoldoende. De Voorzitter van
de Raad van State heeft nu in zijn
uitspraak dit plan van aanpak aanvaard en
het verzoek van de Mileufederartie
afgewezen.
Het zuiveringsschap heeft extra medewerkers ingezet om een en ander met
voortvarendheid te kunnen afronden.
Inmiddels zijn reeds 57 vergunningen aan
glastuinbouwbedrijven verleend. Daarnaast zijn ruim 100 aanvragen in behandeling genomen, waarvan 60 in een vergevorderd stadium van de vergunningsprocedure zijn. (Persbericht Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden)

