Uniformering van normen voor water, waterbodem, bodem en
grondwater een stap verder

De wens tot uniformering
In de afgelopen jaren hebben waterbeheerders regelmatig hun onvrede geuit
over de voortdurende verandering in de
naamgeving en de getalswaarden van
normen, en over het gebrek aan
afstemming tussen de normen voor waterbodem en bodem. In hun reacties op de
Derde Nota Waterhuishouding vragen
zowel de Unie van Waterschappen als de
Raad voor de Waterstaat hoe de normstelling op watergebied past in de
systematiek van de normstelling op
milieugebied [1].
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De Unie wijst er ook op dat de normen
voor verspreiding van baggerspecie in
oppervlaktewater niet aansluiten bij de
normen voor droge bodem. Ook IJff [2] en
Van de Berg [3) wijzen op dit probleem én
op het ontbreken van afstemming tussen
de signaleringswaarde waterbodem en de
C-waarde voor de bodemsanering.
Elk milieucompartiment had tot voor kort
zijn eigen normstellingssystematiek en ten
dele is dat nog steeds zo. Het wordt echter
steeds duidelijker dat de normstelling
voor de verschillende milieucompartimenten niet los van elkaar staat. Normen
voor de bodem moeten bijvoorbeeld niet
alleen een maat zijn voor de functies van
de bodem. Deze moeten ook waarborgen
dat bij uit- en afspoeling geen overschrijding van de normen voor oppervlaktewater optreedt. Omgekeerd moet
water dat voldoet aan de waternormen bij
gebruik voor besproeiing niet tot overschrijding van bodemnormen leiden. Het
brengen van baggerspecie op het land is
een ander voorbeeld van een situatie waar
afstemming nodig is.
Bij het afstemmen van normen tussen de
compartimenten oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, bodem en lucht zijn
een viertal deelaspecten te onderscheiden:
- uniformering van begrippen
- uniformering van afleidingsmethoden
- afstemming van getalswaarden tussen
de compartimenten

Samenvatting
Met het onlangs verschenen Beleidsstandpunt over de notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water' en Nota van wijziging van de Derde Nota
Waterhuishouding is op het gebied van normering een duidelijke stap gezet op
weg naar uniformering in terminologie en afstemming van getalswaarden tussen
de verschillende milieucompartimenten. In dit artikel worden de belangrijkste
wijzigingen en gevolgen voor de water en waterbodemnormering op een rij gezet.
De term 'Algemene Milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)' voor water en
waterbodem uit de Derde Nota Waterhuishouding wordt vervangen door de term
'grenswaarde'. De getalswaarden uit de Derde Nota en de status daarvan blijven
wel grotendeels hetzelfde. Op basis van de risico-evaluatie voor 31 stoffen is de
AMK 2000 (grenswaarde) voor chroom, arseen, malathion en parathion gewijzigd.
Voor deze 31 stoffen zijn ook streefwaarden voor het oppervlaktewater,
waterbodem, bodem en grondwater vastgesteld. Uit een vergelijking blijkt dat de
grenswaarden voor oppervlaktewater vaak in de buurt liggen van de
streefwaarden. De haalbaarheid en consequenties van de nieuwe normen in
relatie tot de emissiereducties zijn niet precies bekend. In het brongerichte beleid
zal hieraan nader aandacht moeten worden geschonken. Ook de mogelijkheden
voor het verspreiden van onderhoudsspecie op het land vraagt nadere aandacht.
Er is duidelijk sprake van een stroomlijning en betere onderbouwing van de
normen. In voorbereiding is de nadere onderbouwing en afstemming van normen
voor een aantal nieuwe stoffen, en ook de herziening van de interventiewaarde
voor de (water-) bodemsanering. Voorkomen moet worden dat normen te
frequent veranderen.

- afstemming van consequenties voor
emissiereductie en voor ( w a t e r b o d e m sanering bij het overschrijden van
normen.
In de Derde Nota Waterhuishouding is
het accent gelegd op de uniformering van
de terminologie en van de afleidingsmethoden voor de normen voor oppervlaktewater en waterbodem, en ook op de
getalsmatige afstemming ervan [4].In de
regeringsbeslissing over de Derde Nota
Waterhuishouding [5] zijn al verschillende
activiteiten aangekondigd om tot verdere
afstemming van normen te komen. Dit
geldt vooral de terminologie en de
afstemming met de bodemnormen.
In februari 1991 is de Notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water'
[6] verschenen en ter commentaar aan
verschillende adviesraden voorgelegd. In
februari 1992 zijn het Beleidsstandpunt
van de Regering over deze notitie [7] en
de Nota van wijziging van de Derde Nota
Waterhuishouding door minister Alders,
mede namens de minister van Verkeer en
Waterstaat en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij aan de Tweede
Kamer verzonden. In dit artikel zijn de
belangrijkste wijzigingen en gevolgen op
een rij gezet. Ook gaan wij in op de
verdere ontwikkelingen op het gebied van
de normstelling.
Uniformering begrippen: deels oude
termen in een nieuwe jas
De termen grens- en streefwaarden zijn al

in het Indicatief Meerjarenprogramma
Water 1975-1979 gebruikt als indicatie
voor respectievelijk de minimum-waterkwaliteit voor de korte termijn en de
waterkwaliteitsdoelstelling op lange
termijn. In de daaropvolgende jaren is het
begrip 'grenswaarde' achtereenvolgens
vervangen door 'basiskwaliteit' en 'AMK
2000' en zijn de streefwaarden vervallen.
Het IMP-Milieubeheer 1986-1990
introduceert de begrippen grens-, richt-en
streefwaarde als begrippen voor het
beschrijven van de 'algemene milieukwaliteit'. Het begrip 'bijzondere milieukwaliteit' maakt het mogelijk om voor
specifieke gebieden en/of functies
strengere doelstellingen te formuleren. De
notitie 'Begrippenkader van het milieubeleid', verschenen als bijlage bij het
Milieuprogramma 1991-1994, legt het
begrippenkader opnieuw vast en gaat in
op het met die begrippen te voeren beleid.
Ook wordt de term 'interventiewaarde'
geïntroduceerd.
In het kader (afb. 1) zijn de belangrijkste
nieuwe begrippen op het gebied van de
milieukwaliteitsdoelstellingen en risicogrenzen toegelicht. Met deze uniformering
van begrippen komen de bestaande
begrippen deels te vervallen of worden
vervangen (tabel I).
De belangrijkste verschillen met het
begrippenkader zoals dat in het verleden
is gebruikt in het waterbeheer zijn:
* er is geen vaste minimum- of basis-
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kwaliteitsdoelstelling; weliswaar is het
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
(MTR) een minimumniveau, maar het
MTR is geen doelstelling; de doelstelling
is de grenswaarde die op of onder het
MTR ligt; deze grenswaarde wordt in de
loop van de tijd aangescherpt tot de
streefwaarde;
* de te realiseren doelstellingen zijn aan
termijnen gebonden, echter (nog) niet
wettelijk. Voor de grenswaarde is het jaar
2000 genoemd, en voor de streefwaarde
2010; zolang de doelstellingen niet
wettelijk zijn, geldt voor het realiseren van
de grenswaarden een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
Alleen voor lucht is een aantal grenswaarden wettelijk vastgelegd met het oog
op de bescherming van de mens.
Afleiding van normen nog in de
kinderschoenen
Bij de voorbereiding van de Derde Nota
Waterhuishouding in 1988 is in Nederland voor het eerst getracht tot een
expliciete ecotoxicologische onderbouwing
te komen van normen voor oppervlaktewater en waterbodem [4,8]. Daarbij is
uitgegaan van de laagste 'No-observedeffect-concentration' (NOEC) gemeten in
laboratoriumexperimenten met aquatische
organismen. Bij de bepaling van de
'ecotoxicologische waarde' is verder
rekening gehouden met doorvergiftiging
naar hogere soorten (otter, mens) en het
gecombineerde effect van stoffen.
De getalsmatige invulling van grens,
-richt- en streefwaarden conform het
IMP-Milieubeheer 1986-1990 is een
aantal jaren achterwege gebleven door het
ontbreken van een afleidingssystematiek.
Op basis van de Risicobrochure [9] en het
advies van de Gezondheidsraad over de
afleidingsmethoden in 1989 [10] is in 1990
gestart met de integrale normstelling voor
water en bodem.
Bij de afleiding van de MTR's is gebruik
gemaakt van de op een risicobenadering
gebaseerde methode van Van Straalen en
Denneman [12]. Ook deze methode gaat
uit van NOEC's voor een aantal representatieve toetssoorten, maar in plaats van de
laagste NOEC te gebruiken wordt uit de
1ABHI. I - Oude en nieuwe norrnstellingsbegnppen.

Nieuw:
Streefwaarde
* grond/sediment
* oppervlaktewater
* grondwater

Grenswaarde
* oppervlaktewater
* nieuw gevormd sediment

Oud:
AMK water en waterbodem
Referentiewaarde bodem
A-waarde bodem

Begrippenkader milieukwaliteitsdoelstellingen en risicogrenzen. (afb. 1)
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Verwaarloosbaar
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MaximaalToelaatbaar Risiconiveau (MTR):risicogrenswaarbij aan95%vande soorten
organismen bescherming wordt geboden.Bijdeafleiding wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt
van resultatenvantoxiciteitstesten inhetlaboratorium;erwordt geen rekening gehouden met
hetgecombineerde effectvanmeerdereverontreinigingen.
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR):risicogrens,waaronder degevolgen van verontreinigende
stoffenverwaarloosbaar worden geacht. Degrens isarbitrair vastgesteld op 1%vanhetMTR.De
motivering hiervoor isdat in het milieuvaak meerdere stoffen tegelijk voorkomen eneffecten van
meerderestoffenoptelbaar kunnenzijn.
Interventiewaarde:Overschrijding vandezewaarden vraagtomdirecte actie, bijvoorbeeld
ontruiming of saneringsonderzoek gevolgd door sanering.DeC-waarde voor de bodemsanering
ishiervaneenvoorbeeld.Bijdeafleiding vande nieuwe C-waarde ishetcriterium voor ernstig
gevaar voor hetecosysteem gesteld op '50%vandesoorten wordt mogelijkgeschaad'.
Grenswaarde: kwaliteitsdoelstelling gelijk of lager dandeMTR.Viastapsgewijze aanscherping
zaldegrenswaarde worden verlaagdtotdestreefwaarde wordt bereikt.
Streefwaarde: kwaliteitsdoelstelling vastgesteld op hetniveauvanhetverwaarloosbaar risico
(VR),of bijvan nature inhetmilieu voorkomende stoffen op debovengrensvan het (natuurlijke)
achtergrondniveau.

beschikbare NOEC's berekend welk
percentage soorten beschermd wordt
geacht bij een bepaalde concentratie aan
verontreinigingen in een ecosysteem. In
de risicobenadering is de grens gelegd op
95% van de soorten die in een ecosysteem
voorkomen. Voor veel van de beschouwde
stoffen zijn er te weinig toxiciteitsgegevens
om deze methode toe te passen. Dit geldt
vooral de bodem. Als weinig toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn, is de globalere
methode van de EPA overgenomen [11].
Zowel voor de Derde Nota Waterhuishouding als voor de integrale milieunormering is steeds uitgegaan van
NOEC's. Dit geldt ook voor een aantal
andere bekende methoden. Maar uit een
vergelijking van 5 verschillende methoden
blijkt dat de methoden onderling sterk
verschillen in de wijze waarop vervolgens
met de volgende punten rekening wordt
gehouden [13]:
* het gebrek aan ecotoxicologische
gegevens;
* de verschillen in gevoeligheden tussen
soorten;
* de bio-magnificatie (effecten komen op
een hoger niveau in de voedselketen tot
uitdrukking);
* combinatietoxiciteit en
* extrapolatie van in het laboratorium

gemeten effectconcentraties naar effecten
in het veld.
Er is onvoldoende kennis om deze
aspecten op een verantwoorde manier
volledig in de normstelling te verdisconteren. Wetenschappelijk gezien
staat de onderbouwing nog in de kinderschoenen, al worden op een aantal
punten, zoals combinatietoxiciteit en biomagnificatie duidelijke vorderingen
gemaakt. De grootste onzekerheid is de
extrapolatie van laboratoriumresultaten
naar werkelijke ecosystemen. Vooralsnog
is het gebruik van grove aannames en
extrapolatiefactoren bij het afleiden van
normen onvermijdelijk. Intercompartimentale afstemming is vervolgens nog een
extra complicerende factor, die moeilijker
is dan interdepartementale afstemming
[14].
Nieuw: streefwaarde oppervlaktewater
en sediment
Voor 31 stoffen zijn in het kader van de
integrale milieunormering MTR's en
Verwaarloosbare Risiconiveauë (VR's)
voor water, bodem en sediment afgeleid
[11]. Met deze resultaten en rekening
houdend met natuurlijke achtergrondswaarden zijn vervolgens de bestaande
normen voor deze stoffen geëvalueerd, en
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zonodig herzien. Daarbij is ook gestreefd
naar afstemming tussen de verschillende
compartimenten. In tabel II wordt een
overzicht gegeven van de grens- en streefwaarden voor de 31 geëvalueerde stoffen.
Voor oppervlaktewater zijn in de
MILBOWA-notitie [6] ook normen voor
opgeloste gehalten geformuleerd (niet in
tabel II opgenomen).
Uit tabel II blijkt dat de streefwaarden
voor sediment identiek zijn aan de streefwaarden bodem. Voor zware metalen en
arseen zijn deze waarden evenals de
vroegere referentiewaarde bodem
gebaseerd op de achtergrondsgehalten in
relatief onbelaste gebieden. De streefwaarden oppervlaktewater zijn voor de
zware metalen en arseen afgeleid van de
streefwaarde bodem/sediment met behulp
van evenwichtspartitiecoëfficiënten.
Opvallend is dat voor zware metalen de
streefwaarde voor oppervlaktewater
duidelijk lager is dan de streefwaarde voor
grondwater. Uit een advies van de
Technische Commissie Bodembescherming, gebaseerd op het landelijk
grondwatermeetnet, is naar voren
gekomen dat de bestaande streefwaarden
grondwater overeenkomen met de natuurlijke achtergrondwaarden, en aanscherping om die reden niet te verdedigen
lijkt. Dit betekent wel dat grondwater dat
voldoet aan de streefwaarde een negatieve
invloed kan hebben op de na te streven
oppervlaktewaterkwaliteit. Voor de
organische microverontreinigingen zijn de
streefwaarden voor oppervlaktewater en
grondwater wel identiek. De waarden zijn
gebaseerd op het berekende VR voor
aquatische organismen. Alleen voor
dieldrin en lindaan zijn de waarden
afgeleid van de streefwaarden grond/
sediment.
De gegeven streefwaarden zijn strenger
dan de produktnormen drinkwater in het
Waterleidingbesluit en bieden daarmee
voldoende bescherming van de waterwinfunctie. Met uitzondering van trichloorfenol zijn ook de grenswaarden voor
bestrijdingsmiddelen lager dan de drinkwaternorm van 0,1 /ug/l.
AMK 2000 heet voortaan grenswaarde
De Derde Nota Waterhuishouding legt
voor ruim honderd microverontreinigingen de 'Algemene milieukwaliteit
(kwaliteitsdoelstelling 2000)' voor het
zoete oppervlaktewater en waterbodem
vast. Met de nota van wijziging Derde
Nota Waterhuishouding is deze benaming
gewijzigd in 'grenswaarde' voor oppervlaktewater en nieuw gevormd sediment.

TABEL II - Overzicht van streef-en grenswaarden voor stoffen waarvoor een nsieo-evaluatie isuitgevoerd (water
in fig/l, bodem in ßg/kg d.s. tenzij anders vermeld).

Streefwaarde

Grenswaarde

Nieuw gevormd Grond/sediment
sediment
streefwaarde
grenswaarde

0,05
0,02
3
9
4
9
5
5

0,2
0,03
3
10
25
30
20
10

2
0,5
36
35
530
•480
380
55

Oppervlaktewater (totaal)

.Metalen
cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

0,8
0,3
36
35
85
140
100
29

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Grondwater
(opgelost)
streefwaarde
0,4
0,05
15
15
15
65
1
10

PAK's
naftaleen
anthraceen
fernanthreen
iluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo (k)fluoranth.
benzo (a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(123cd)pyreen

0,1
0,02
0,02
0,006
0,03
0,003
0,003
0,003
0,001
0,002

0,1
0,02
0,02
0,07
0,008
0,008
0,02
0,005
0,004
0,004

Ghloorfenolen
monochloorfenolen
dichloorfenolen
trichloorfenolen
tetrachloorfcnolen
pentachloorfenol

0,25
0,08
0,025
0,01
0,02

9
0,08
2,5
1
0,05

Organochloorbestrijdingsmiddelen
dieldrin
y - N C H ;lindaan)

0,07 ng/1
0,2 ng/1

2 ng/1
10 ng/1

Organofosforbestrijdingsmiddelen
azinfos-methyl
parathion-ethyl
diazinon
malalhion

0,07
0,05
0,9
0,04

ng/1
ng/1
ng/1
ng/1

20
5
30
4

ng/1
ng/1
ng/1
ng/1

Organotinverbindingen
TBTO

0,1

ng/1

10 ng/1

Triazines
atrazine

7,5

ng/1

100 ng/I

15
15
50
300
50
50
200
50
50
50
70
3

15
15
45
15
20
20
25
25
20
25

0,1
0,1
0,02
0,05
0,002
0,002
0,001
0,001
0,0002
0,004

90
20

2,5
3
1
1
2

20
1

0,5
0,05

0,02 ng/1
0,2 ng/1

0,3
4
2
2

0,06
0,04
0,07
0,02

0,7
0,05
0,9
0,04

ng/1
ng/1
ng/I
ng/1

1,5

0,1

0,1

ng/1

2

0,05

7,5

ng/1

H)i)

0,25
0,08
0,025
0,01
0,02

TABEL III - Orde van grootte van verschillen tussen grens- en streefwaarden voor oppervlakteivater.
Kleiner dan factor 10

Tussen 10 en 100

Factor 100

cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen
naftaleen
anthraceen
benzofalanthraceen
chryseen
benzo(k)fluoranth.
benzo (a)pyreen
benzo(ghi) peryleen
indeno(123cd)pyreen
dichloorfenolen
pentachloorfenol

fluorantheen
monochloorfenolen
dieldrin
y - H C H (lindaan)
azinfos-menthyl
diazinon
atrazine

trichloorfenolen
tetrachloorfenolen
parathion-ethyl
malathion
tbto

De getalswaarden uit de Derde Nota
blijven voor het overgrote deel gelijk. De
grenswaarde is gelijk gesteld aan de AMK
2000 als de AMK 2000 onder de M T R
uitkwam. Van de 31 geëvalueerde stoffen

bleken alleen de AMK 2000 voor chroom,
arseen, malathion en parathion boven de
berekende MTR te liggen, deels ten
gevolge van nieuwe ecotoxicologische
informatie. Voor deze stoffen wijkt de
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grenswaarde af van de AMK 2000. Aan de
lijst uit de Derde Nota is verder naftaleen
toegevoegd.
Verschil grenswaarde (AMK2000) en
streefwaarde soms gering
Voor de 27 geëvalueerde stoffen, waarvoor de grenswaarde (AMK 2000)
beneden het MTR ligt is het interessant
om na te gaan of de grenswaarde (AMK
2000) in de buurt van het MTR ligt, of dat
met het bereiken van de grenswaarde
(AMK 2000) men al een eind gevorderd
is op weg naar het einddoel, de streefwaarde.
Uit tabel III blijkt dat voor slechts 5van
de 31 stoffen het verschil tussen grens- en
streefwaarde gelijk is aan een factor 100.
Alleen voor deze stoffen ligt de grenswaarde voor oppervlaktewater en nieuw
gevormd sediment op het MTR. Voor de
overige stoffen is dus sprake van een
grenswaarde beneden het maximaal
toelaatbaar risiconiveau. Opvallend is dat
voor meer dan de helft van de
beschouwde stoffen de factor zelfs kleiner
is dan een factor 10.Dit betekent dat de
nu vastgelegde grenswaarde al vrij dicht in
de buurt ligt van de uiteindelijk te
bereiken streefwaarde. Het gaat hier
vooral om de zware metalen en PAK's.
Voor zware metalen wordt het geringe
verschil tussen de streef- en grenswaarde
verklaard door het geringe verschil tussen
het berekende MTR-niveau en het
natuurlijke achtergrondsniveau. De streefwaarden voor zware metalen zijn
gebaseerd op de achtergrondgehalten en
niet op 1%van het MTR-niveau.
Voor PAK's wordt het geringe verschil
tussen de grenswaarde (AMK2000) en de
streefwaarde verklaard door het feit dat bij
de afleiding van de AMK 2000 er
rekening mee is gehouden dat de PAK's
vrijwel altijd tegelijk voorkomen en het
effect van verschillende PAK's optelbaar is
[4]. Bij de berekening van het MTR wordt
met deze optelbaarheid geen rekening
gehouden. Voor beoordeling van situaties
waar meerdere stoffen tegelijk voorkomen
en de effecten optelbaar zijn, geeft het
MTR een onderschatting van het risico.
De factor 100tussen MTR en VR is
overigens een arbitraire waarde. Voor
watersystemen waar sprake isvan
meerdere verontreinigende stoffen die
een optelbare toxische werking hebben is
zo'n factor goed te verdedigen en soms
wellicht aan de lage kant. Voor watersystemen waar sprake is van slechts
enkele verontreinigende stoffen is het
mogelijk een te grove extrapolatiefactor

met het oog op de beoordeling van de
risico's.
Verspreiding van onderhoudsspecie op
het land
Voor de waterbeheerder is de afstemming
van normen vooral van belang bij het
brengen van onderhoudsspecie op het
land. Als einddoel geldt dat het sediment
die kwaliteit moet hebben dat het zonder
problemen op land gebracht kan worden.
In tabel II komt dit ook tot uitdrukking in
de identieke streefwaarden voor grond en
sediment.
Gezien de omvang van de verontreiniging
is de vraag actueel wat wij moeten doen in
de periode dat deze streefwaarde nog lang
niet overal is bereikt. Van betekenis
hierbij is dat er voor de bodem wel MTR's
zijn vermeld, maar geen grenswaarden
bodem zijn vastgelegd. De reden hiervoor
is dat het concept van 'voortschrijdende
normstelling' voor de bodem niet werkt.
Immers, geleidelijke kwaliteitsverbetering
van een eenmaal verontreinigde bodem
zal na vermindering van de belasting niet
of zeer langzaam optreden.
In de notitie 'MILHOWA' [5] wordt wel
op de mogelijkheden gewezen om kortetermijn doelstellingen voor de reductie
van de bodembelasting te formuleren op
basis van de risiconiveau's voor
terrestrische ecosystemen. Gesteld wordt:
'Hetkan noodzakelijk blijken tezijn om
hierbijplaatselijk of tijdelijk enigemarges te
hanteren, bijvoorbeeldmetbetrekking tot het
verspreidenvan baggerspecie inhetkader van
het waterkwantiteitsbeheer. Wanneer dithet
geval is, geefthetMTR debovengrensaan
van dezemarges'.
De notitie 'MILBOWA', noch het beleidsstandpunt over de notitie [7] wordt echter
het kader geacht om het beleid voor de
baggerspecie nader te preciseren. Over
het interimbeleid voor het brengen van
onderhoudsspecie moeten nog aparte
afspraken worden gemaakt.
Haalbaarheid en consequenties niet
precies bekend
Hij de afleiding van de normen is niet
gelet op de technische en economische
haalbaarheid. Omdat bij de streefwaarde
de ecologische duurzaamheid voorop
staat, is dit voor de streefwaarde ook
terecht. Meer discussie is mogelijk over de
termijnen. In welk tempo kan c.q. moet de
grenswaarde aangescherpt worden om
uiteindelijk de streefwaarde te bereiken?
Kunnen de grenswaarden in 2000 en de
streefwaarden in 2010 met het huidige
beleid worden bereikt?
De vraag of een bepaalde grens- of streefwaarde binnen de genoemde termijn haal-

baar is,is moeilijk te beantwoorden. Twee
aspecten spelen daarbij een dominante
rol:
* de mate waarin de emissies
gereduceerd kunnen worden;
* de onderlinge verschillen tussen de
diverse watersystemen.
Het instrument om de emissies naar
oppervlaktewater te beperken is primair
de Wet verontreiniging oppervlaktewater
(WVO). Daarin staat een brongerichte
aanpak met toepassing van best bestaande
of best uitvoerbare technieken voorop.
Extra maatregelen kunnen worden
afgedwongen als de (lokale) water- of
waterbodemkwaliteit ook door die lozing
niet voldoet aan de doelstelling. I lierbij
speelt mee dat de mate van inspanning
die van de lozer wordt gevraagd in een
redelijke verhouding moet staan tot het
hiermee te dienen belang. Van toenemend
belang is verder de reductie van de diffuse
belasting (onder andere via lucht en af- en
uitspoeling landbouwgronden). De waterbeheerder is hier echter sterk afhankelijk
van het beleid van andere overheidsinstanties.
De mate van emissiereductie die nodig is
om de grens- en streefwaarden te
bereiken is voor elk watersysteem
verschillend. Om te bepalen wanneer de
doelstellingen gehaald kunnen worden is
per watersysteem inzicht nodig in de
actuele kwaliteit, en de mogelijkheden om
én puntlozingen én diffuse bronnen in
voldoende mate te reduceren.
Als de emissiereductie bekend is,kan de
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater gemakkelijk voorspeld worden.
Gezien de veelal korte verblijftijd (van
dagen tot enkele maanden) is de respons
veelal snel en direct. De waterbodem
reageert veel trager. De snelheid waarmee
de toplaag van de waterbodem verbetert
kan, afhankelijk van het sedimentatie- en
resuspeniepatroon vele jaren duren [15].
Dieper liggende lagen verbeteren zelfs in
het geheel niet in kwaliteit of zeer traag.
Voorspelling van de waterbodemkwaliteit
is minder eenvoudig en vraagt meer
kennis van de processen in de watersystemen.
Het ontbreken van een gedetailleerd
beeld van de mogelijkheden om de
emissies te reduceren en van de termijnen
waarbinnen de gewenste kwaliteitsdoelstellingen te realiseren zijn, is een
belangrijke reden om de normen geen
wettelijke status te geven. De consequenties van de doelstellingen moeten in het
brongerichte beleid worden bekeken. In
het begeleidend schrijven bij het beleids-
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standpunt [7] wordt gesteld: 'Nietde
milieukwaliteitsdoelstellingenals zodanig,
maar dedoorwerking van deze milieukwaliteitsdoelstellingen in het brongericht
beleid, zoals dat bijvoorbeeldplaatsvindt inde
uitwerking van actiepuntA31 uit hetNMP en
in het doelgroepenbeleid, kan op langetermijn
leidentot maatschappelijke en economische
consequenties.Voorzover de uitwerking van
het beleidsstandpunt, en denota van wijziging
Derde Nota Waterhuishouding tot directe
financiële of directebudgettaire consequenties
leidt,worden deze bijde uitwerking in het
brongerichtebeleidtot uitdrukkking gebracht'.
Verdere ontwikkelingen
Bij de normering loopt nog een aantal
activiteiten die kunnen bijdragen aan de
verdere uniformering van de normstelling.
Te noemen zijn:
* de risico-evaluatie voor een aantal
stoffen onder andere zeldzame aardmetalen, vluchtige-organische stoffen en
bestrijdingsmiddelen. Bij deze risicoevaluatie wordt in de afstemming ook het
compartiment lucht betrokken en de
risico's van doorvergiftiging in de voedselketens;
* de humaan-toxicologische en ecotoxicologische onderbouwing van interventiewaarden voor de (water-)bodemsanering.
Dit leidt tot herziening van de signaleringswaarde waterbodem en C-waarde
voor de bodem. Discussie is nog gaande
of met één getalswaarde de saneringsnoodzaak voor waterbodem en terrestrische bodem is te bepalen, of dat voor
bepaalde stoffen met verschillende getalswaarden gewerkt zou moeten worden.
* de normstelling voor zoute wateren. Uit
een recente studie [15] blijkt dat mariene
organismen niet gevoeliger lijken voor
microverontreinigingen dan zoetwater
organismen. Aanbevolen wordt de streefwaarden voor zoetwater sedimenten van
toepassing te verklaren voor zoute
wateren. Dit betekent dat wellicht kan
worden afgezien van een bijzondere
milieukwaliteit voor zoute wateren.
Naast deze ontwikkelingen in de richting
van verdere uniformering is te verwachten
dat in de komende jaren op uitgebreide
schaal nieuwe (eco-)toxicologische gegevens beschikbaar zullen komen, die een
herziening van de normen noodzakelijk
kunnen maken. Zo is door het RIZA en
DGM onderzoek gestart naar eigenschappen van PAK's bij TNO en Rijksuniversiteit Utrecht. Ondanks hef voortdurend beschikbaar komen van nieuwe
gegevens moet voorkomen worden dat
normen voortdurend wijzigen, en dat
alleen als het strikt nodig is en op gezette
tijden, bijvoorbeeld eens per 4-5 jaar, een

evaluatie plaatsvindt. Een aspect dat
daarbij in toenemende mate van belang
wordt, is de internationale afstemming van
afleidingsmethoden en te gebruiken gegevens. Zowel in de Internationale Rijn
Commissie als in de OECD worden
hiertoe stappen gezet.
Conclusies
De belangrijkste conclusies die uit de
recente veranderingen op het gebied van
de normstelling zijn te trekken, zijn:
* de in de Derde Nota Waterhuishouding
gegeven AMK 2000 heet voortaan grenswaarde; de getalswaarden blijven met
uitzondering van chroom, arseen,
malathion en parathion identiek; ook de
status van de getalswaarden (inspanningsverplichting voor de waterbeheerder) blijft
ongewijzigd;
* nieuw is de streefwaarde voor oppervlaktewater; deze streefwaarden zijn
identiek aan die voor grondwater, met
uitzondering van die voor zware metalen;
* de streefwaarden voor bodem en waterbodem zijn nu identiek.
* het verschil tussen grens- en streefwaarde is voor oppervlaktewater soms
gering.
* voor het brengen van onderhoudsspecie
op het land geldt als einddoel dat de
specie moet voldoen aan de streefwaarden
bodem; ook door het ontbreken van een
grenswaarde bodem, is nog geen interimbeleid vastgelegd;
* de haalbaarheid en consequenties van
de kwaliteitsdoelstellingen zijn niet precies
bekend. In het brongericht beleid moet
hier verder aandacht aan worden besteed.
* verdere ontwikkelingen zijn te
verwachten op het gebied van de
uniformering van normen, onder meer
voor de afstemming van normen voor
sanering van (water-)bodems, van nog
niet geëvalueerde stoffen en van
normering voor zoute wateren.
Er is duidelijk sprake van stroomlijnen
van de normstelling, zowel in de
terminologie als in de getalswaarden.
Zowel nationaal als internationaal is er
sprake van een sterke ontwikkeling in
kennis en methoden om normen te onderbouwen. Voorkomen moet worden dat dit
leidt tot te frequente verandering van
normen.
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NEN 6655ter kritiek
gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft het normontwerp 'NEN 6655 Water
en Bodem - Eotometrische bepaling van
het totale gehalte aan cyanide en het
gehalte aan vrij cyanide met behulp van
een doorstroomanalysesysteem' ter kritiek
gepubliceerd.
Kritiek op het normontwerp wordt
verwacht vóór 1april 1993. Exemplaren
van het normontwerp zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands
Normalisatie-instituut, Postbus 5059,
2600 GB Delft, telefoon 0 1 5 - 6 9 0 3 90.

