Toelatingsonderzoek bestrijdingsmiddelen engedraginoppervlaktewater

1. Inleiding
Het vóórkomen en hetvoorkómen van
bestrijdingsmiddelen en residuen hiervanin
het oppervlaktewater isreeds lang onderwerp
van onderzoek en discussie inNederland en
daarbuiten. Vooral inhet waterrijke
Nederland metzijn grote bevolkingsdichtheid
en intensieve landbouw enveeteelt is
contaminatie vanhetgrond- en oppervlaktewater helaas veelvuldig geconstateerd.
Reeds jarenlang lopen er onderzoeksprogramma's naar deaanwezigheid van bestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater [1, 2],
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Ook in hetgrondwater wordt routinematig
onderzoek verricht naar hetvoorkomenvan
bestrijdingsmiddelen [3].Ingevalvan
incidenten wordt indeopenbaarheid aandacht geschonken aandeevaluatie vande
effecten vanbestrijdingsmiddelen voorhet
milieu, zoals bijhetSandoz-ongeval f4], of
naar aanleiding vande publikatievan
monitorende onderzoeksresultaten [5].
Het beoordelen vanhetgedragende effecten
van bestrijdingsmiddelen inhet kader van
toelating geschiedt evenwel eveneensop
grond vanonderzoeksresultaten verkregenin
aquatische systemen, namelijk een microecosysteem metwater en natuurlijk onderwaterbodemmateriaal. Hulpmiddelen bij
deze risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen
vormen steeds meer de mathematische
modellen, waarmee insterk vereenvoudigde
vorm de belangrijkste zich voordoende
processen inhetmilieu kunnen worden
beschreven, vooral indien de procesbeschrijvende parameters bijvoorbeeld
reactiesnelheidsconstantes uitde aangeleverde gegevensvandeaanvrager kunnen
worden verkregen. In onderstaande wordt
beschreven opwelke wijze een beoordeling
van een bestrijdingsmiddel totstand komten
welke specifieke vragen tenaanzien vanhet
compartiment water door de aanvrager
beantwoord moeten worden voordat tot
toelating alsbestrijdingsmiddel in Nederland
kan worden besloten door de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB).
Daarnaast wordt ingegaan opde manier
waarop mathematische modellen eenrol
kunnen spelen bijdebeoordeling vanhet

Samenvatting
Toelating vanbestrijdingsmiddelen inNederland vereist vandeaanvragerhet
overleggen vanonderzoeksresultaten metbetrekking totdetoxicologischeen
ecotoxicologische eigenschappen vandestof. Deecotoxicologische onderzoekingen
richten zich ophetgedrag vandestof indebodem enoppervlaktewater enopde
toxiciteit van destofvoorwaterorganismen. OnlangsisdoordeSteungroep M(ilieu)van
de C(ommissie) T(oelating) B(estrijdingsmiddelen) eenherziene versie opgesteldvan
de richtlijnen voor onderzoek specifiek gericht ophetgedrag inaquatische systemen.
Het gaat hier metname om: 1.omzettingsroute en-snelheid inwater/slib systemen,
2. toxiciteit voor waterorganismen zoals vissen, kreeftachtigen enalgen,en
3. verdelgingscoëfficiënt octanol/water. Daarmee wordt hetgedrag vanhet
bestrijdingsmiddel inoppervlaktewater mede eenbelangrijk criterium voorde
toelating. Weldient hetonderzoek aannader omschreven vereisten tevoldoen.Omde
beoordeling vanbestrijdingsmiddelen opeenconsistente en uniforme wijze te kunnen
uitvoeren wordt eendaartoe geëigende methodiek ontwikkeld en toegepast.
Een belangrijk hulpmiddel bijderisicobeoordeling vanbestrijdingsmiddelen kanzijn
een trapsgewijs, afhankelijk vandesituatie, gebruik maken vanwiskundige modellen,
die eengeabstraheerde weergave vandewerkelijkheid voorstellen. Het bestrijdingsmiddel flucythrinaat adstrueert detoepassing vandeze drietrapsprocedure.

gedrag van bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewateren hoetoteen uniformeen
consistente risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen kanworden gekomen.

verwerkt in haar advies tevens de humaan
toxicologische implicaties alsmedede
arbeidshygiënische consequenties, zoals
gevaaraanduiding, A(cceptable) D(aily)
I(intake), etikettering. Beoordelingvan
bestrijdingsmiddelen leidt aldus totwel of
geen beleidsmaatregelen tegen eenstof.
Plaatsing vanstoffen opdebekende zwarte
en witte lijsten voor gebruik in waterwingebieden ishier eenvoorbeeld van,evenals
de definitieve verboden vanhetgebruikvan
bepaalde stoffen. De huidige tendensvan
een steeds stringentere toepassingvan
milieunormen zalzich zeker voortzetten,
getuige ook uitspraken vandeministervan
Milieubeheer Nijpels tijdens de behandeling
van de ontwerpnota Geïntegreerde Gewasbescherming metde Tweede-Kamercommissie voor Landbouw en Milieu,
waarbij tevens melding werd gemaakt van de
ontwikkeling vaneen beoordelingssysteem
voor bestrijdingsmiddelen door het RIVM

2. SteungroepM
2.1. Samenstelling
De Steungroep M(MvanMilieu) houdt zich
bezig metdewetenschappelijke interpretatie
van onderzoeksresultaten van (potentiële)
bestrijdingsmiddelen vanuit milieukundig
oogpunt inopdracht vandeCTB. Inafb. 1 is
weergegeven welke instituten vanuit de
beleidssfeer inde Steungroep Mvertegenwoordigd zijn. Tevens isafgebeeld de wijze
waarop de advisering voor een bestrijdingsmiddel totstand komt. In deSteungroep M
wordt hetmilieurisicovaneenstof beoordeeld
op wetenschappelijke gronden, indesubgroep LMwordt hetwetenschappelijk advies
ten aanzien vanhetmilieu vertaald ineen
beleidsmatig advies,dewerkgroep Ltenslotte
Afb. I -Samenstelling enwijze vanadvisering vandeSteungroep \1.
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[6]. Ook de gevolgen van toepassing van
bestrijdingsmiddelen voor de drinkwatervoorziening nuen inde toekomst mogen niet
onbeoordeeld blijven [7,8].
2.2. Werkwijze
De werkwijze van de Steungroep Mvan de
CTB iser op gericht van de van een
bestrijdingsmiddel bekend zijnde gegevens
een samenvatting en een zogenaamd milieufiche, bestemd voor evaluatiedoeleinden te
maken. Door de betrokken beleidsafdelingen
van de departementen van Landbouw en
Visserij (L en V) en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) worden prioriteiten gesteld ten
aanzien van de samen te vatten middelen.
De Plantenziektekundige Dienst (PD)enhet
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM) maken een conceptsamenvatting volgenseen inmiddels standaard
geworden aanpak, waarbij de resultaten
(zullen) worden opgenomen in het geautomatiseerde systeem van het Adviescentrum
Toxicologie (ACT) van het RIVM,
TOXBANK. In deze databank zijn alle
beschikbare gegevens in samengevatte en
geëvalueerde vorm aanwezig, zodat op
eenvoudige wijze toevoegingen plaatsvinden.
Het betreft:
—identiteit en samenstelling,
—fysisch-chemische eigenschappen,
— analysemethodieken,
—functie en gebruik,
—toxicologische eigenschappen,
—ecotoxicologische eigenschappen,
— residuen,
— veiligheidsmaatregelen,
— normstelling,
—evaluatie.
In de evaluatie, het milieufiche, worden
onderzoeksresultaten, verkregen met het
desbetreffende middel, geclassificeerd op
een geëigende waarderingsschaal. In tabel I
is een voorbeeld gegeven van de classificfatie
voor de toxiciteit van een stof voor vissen.
De gehanteerde indelingen zijn uiteraard
tamelijk arbitrair, maar bieden in de praktijk
een goed werkzaam instrument.
Enkele interpretaties van milieugegevens
van stoffen zijn nog niet voorzien van een
classificatie-indeling.
TABEL 1 - Classificatie indeling vissen.
Blootstelling
acuut
LC5Ü mg/l

chronisch
NOEC(mg1

Classificatie

<
1
1 - 10
10-100

< 0.01
0.01 - 0 , 1
0.1 - 1
>1

zeer giftig
matig giftig
weinig giftig
zeer weinie giftig

De Steungroep M houdt zich momenteel
bezig met de ontwikkeling van ontbrekende
classificaties. Voor het begrip persistentie

3. Biologische omzetting in
water/slib systemen
3.1. Bestrijdingsmiddelen en
toepassingscategorieën
Enkele onderzoekingen noodzakelijk in het
kader van de toelating van bestrijdingsmiddelen en specifiek gericht op het
compartiment water zijn:
- de biologische omzetting in water/slib
systemen,
- de toxiciteit voor waterorganismen, zoals
algen, kreeftachtigen en vissen,
- de verdelingscoëfficiënt octanol/water.
In principe hoort ook de adsorptiecoëfficiënt
aan slibdeeltjes inditrijtje thuis,echter alleen
als deze parameter niet aan bodemdeeltjes is
bepaald.

bijvoorbeeld isnog geen indeling beschikbaar: de uitspraak, dat een stof alszeer
persistent beschouwd moet worden bij een
omzettingssnelheid overeenkomend met een
DT50 = 100 dagen, hetgeen betekent dat na
één jaarnogca.5% vandedosering aanwezig
is, is in lijn met het criterium van minister
Nijpels, dat een stof na één jaar volledig
afgebroken moet zijn [6].Indien de voor het
milieucompartiment water relevante eigenschappen vandestof flucythrinaat geklasseerd
worden ontstaat het beeld van tabel II.
LABEL II - Classificatie van flucythrinaat.
Gedrag in het milieu

Classificatie

1.
2.
3.
4.

slecht oplosbaar
'matig persistent'
'matig persistent'

Oplosbaarheid:
Hydrolyse:
Fotolyse in water:
Toxiciteit voor waterorganismen
a. Daphnia;
b. vissen:
e. algen:
5. Bioaccumulatie:
6. Biologische omzetting in
water/s]ib-systemen:

zeer giftig
zeer giftig

weinigtotzeer
bioaccurnuierend

-

NB: ' - ' nog niet definitief alsclassificatie vastgesteld.

Een belangrijk beoordelingsaspect bij de
bepaling van het milieurisico van een stof is
de toepassingstechniek. In tabel III zijn de
emissiepercentages samengevat voor toepassing van bestrijdingsmiddelen op diverse
gewassen. De Steungroep Mgaat uitvan een
zogenaamde 'worst-case'-lozingssituatie, die
voor het middel flucythrinaat totde volgende
berekening zou leiden.
TABEL III — Emissieschatting naar oppervlaktewater.
Toepassing

Emissie

vliegtuigtoepassing:
fruitteelt (appel en peer):
spruiten en dergelijke:
aardappelen, granen:
kale grond:
kassen:

100
10
5
2
1
0,1

Bij een dosering van 36-48 g flucythrinaat
per hectare en een slootdiepte van
0,25 m leidt dit tot concentraties in het
oppervlaktewater van 1,4-1,9 /u.g/1bij
toepassing in de fruitteelt en van
14,4-19,2 /xg/1bij toepassing via vliegtuigen.
Indien deze concentraties vergeleken worden
met detoxiciteitsgegevens van flucythrinaat
(48 h LC50 Daphnia = 8,3 /xg/1, 96 h LC50
vissen = 0,32-1,6 /tg/1, 14d NOEC vissen =
0,017-0,26 /Lig/1)ligtde conclusie van risico
voor deze waterorganismen voor de hand.
Hierbij isdus geen rekening gehouden met
bijvoorbeeld adsorptie aan slibdeeltjes of
biologische beschikbaarheid, welke aspecten
een concentratieverlagende invloed kunnen
hebben. Echter, anderzijds isook geen
rekening gehouden met een verschil in
gevoeligheid tussen de testorganismen en de
natuurlijke organismen inde sloot.

%
%
%
%
%
%

In het volgende zal uitsluitend wat uitgebreider worden ingegaan opde biologische
omzetting in water/slib systemen, vooral
omdat dit onderdeel van de aanvraag voor
toelating van een bestrijdingsmiddel alleenin
Nederland gevraagd wordt. In de Verenigde
Staten, Japan en de Europese landen dienen
er wel gegevens te worden aangeleverd
omtrent het gedrag van het middel in water,
maar meestal volstaat een hydrolysestudie of
een bio-afbreekbaarheidsstudie volgens
OECD-richtlijnen. Opgemerkt zij,dat dit
laatste type onderzoek ook in Nederland
acceptabel is,maar alleen alshet testresultaat
'snel afbreekbaar' luidt. Met dit specifieke
onderdeel neemt Nederland een unieke plaats
in in de wereld. Voor de beantwoording van
de vragen naar de toxiciteit voor waterorganismen en de verdelingscoëfficiënt
octanol/water zijn vanOECD-en EEG-zijde
standaardprotocollen beschikbaar [9, 10].
Geen enkel voorschrift iszostrikt, dat geen
uitzonderingen mogelijk zijn. Zo ook hier.
Voor toepassing van de richtlijn voor het
onderzoek naarde biologischeomzetting van
een middel in water/slib systemen worden de
stoffen in 4 categorieën ingedeeld.
De volgende relatie tussen onderzoek en
toepassing wordt onderscheiden:
1. Organische verbindingen, die,geletopde
aard van de toepassing, in betekenende mate
in ondiepe wateren (bijvoorbeeld watergangen, perceelsloten) terecht zullen komen.
Het betreft hier met name middelen, diein
de landbouw worden toegepast.
2. Organische verbindingen, die,geletopde
aard van de toepassing, in betekenende mate
in grote wateren (bijvoorbeeld boezemwateren, rivieren, kanalen, etc.) terecht
zullen komen. Dit geldt veelal voor
industriebiociden.
3. Organische verbindingen, die,geletopde
aard van de toepassing, via een riool-of
afvalwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
4. Anorganische verbindingen.

H,0(21) [988,nr.25
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Afb. 2 - Proefopzet biologische omzetting in water slib systemen.

Van beide laatste categorieën kunnen
desinfectantia en zwavel als voorbeeld
genoemd worden.
Indien de aanvraag voor categerie 1,2of 3
geldt, zijn er slechts marginale verschillen
in het protocol aanwezig. Voor categorie 4is
er een aparte benadering, omdat een zeer
gericht protocol tussen aanvrager en
beoordelaar dient te worden opgesteld.
In het vervolgzalalleen opcategorie 1 nader
worden ingegaan. Voor de andere
categorieën wordt verwezen naar de toelichting op het aanvraagformulier [ 111.
3.2. Biologische omzetting in
waterI subsystemen
De vraag aan de firma omtrent de biologische
omzetting in water/slib systemen richt zich
vooral op het verkrijgen van inzicht in de
route en snelheid van de omzetting. Daarbij
wordt zo goed mogelijk een natuurlijk
ecosysteem nagebootst en wel door uit te
gaan van natuurlijk slootbodemmateriaal,
dat vers in het veld verzameld is, zodat
natuurlijke micro-organismen aanwezig zijn.
Bij de proefopzet moet dan ook aan een
aantal randvoorwaarden voldaan zijn.
Genoemd kunnen worden:
—het gebruik van radio-actief testmateriaal
—twee soorten sediment met verschillende
karakteristieken
— 10% slootbodemmateriaal
—minimaal 2cm dik (anaerobic in het
onderste deel van de sedimentlaag)
—waterfase moet aëroob gehouden worden
—6 à 8 weken incubatie ten behoeve van
opbouw van gradiënten en adaptatie
—proefuitvoering bij ca. 20 ± °C
—handhaving van een licht/donkerregime.
In afb. 2 iseen voorbeeld gegeven van het
principe van het experiment. Voorzieningen
dienen aanwezig te zijn voor het beluchten

van de waterfase teneinde aërobe omstandigheden te waarborgen, evenals voorzieningen
voor de opvang van vluchtige omzettingsprodukten. zoals C 0 2 en eventueel andere
vluchtige componenten. Houx en Dekker
geven een uitstekende beschrijving van het
onderzoek aan de hand vandestof parathion
[12]. Identificatie van de actieve stof en
omzettingsprodukten kan vervolgens met
geschikte analysemethoden worden uitgevoerd, zoals extractiemethoden, GC.
HPLC, MS, dunne-laagchromatografie,
scintillatietelling, enz. Het isbijde uitwerking
van de testresultaten vangroot belangzorgte
besteden aan een zo sluitend mogelijke
materiaalbalans. Tabel IVgeeft een inzicht
in de wijze waarop de resultaten van het
onderzoek kunnen zijn samengevat, in dit
geval voor een fictieve stof
Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten
worden vervolgens conclusies getrokken ten
aanzien van de snelheid van omzetting en de

daarbij gevolgde route. Voor flufictief
bijvoorbeeld:
- de mineralisetiesnelheid tot H 2 0 enC 0 2 is
gering: na 6 maanden isnog slechts 14% van
de dosering volledig omgezet;
- de vorming vaneen grondgebonden residu
speelt een belangrijke rol: 4 3 % na
6 maanden;
- de omzetting van de actieve stof vindt
plaats met een verdwijnsnelheid (DT50) van
ca. 7 weken;
- bij de omzetting worden 2water extraheerbare en 2 sediment extraheerbare
omzettingsprodukten gevormd;
- de omzettingsroute verloopt inwater via
metaboliet 1 naar metaboliet 2en in het
sediment via metaboliet 3 naar het grondgebonden residu:
- geen inzicht wordt verkregen in het
verdere gedrag van metaboliet 2.
Alsbeleidsaanbeveling zou inditgeval nader
onderzoek verlangd moeten worden naarde
specifieke omzetting van metaboliet 2.
4. Modelhiërarchie bij risicobeoordeling
4.1. Inleiding
Een belangrijk hulpmiddel, dat beoordelaars
van het gedragen deeffecten van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater steeds meer
ter beschikking staat, ishet mathematische
model. Een mathematisch model geeft een
geabstraheerde beschrijving in wiskundige
vergelijkingen van dewerkelijkheid. Daartoe
wordt een aantal vereenvoudigende aannamen gedaan, die tot doel hebben het te
beschrijven systeem, in dit geval een
waterloop, in wiskundige zin hanteerbaar te
maken. De kunst isom niet zover te vereenvoudigen dat iedere relatie met de
werkelijkheid verdwenen isof om voor
verschillende toepassingen verschillende
modellen beschikbaar te hebben. Voor het
compartiment water zijn inmiddels door
diverse instanties verscheidene modellen

TABEI. IV - Resultaat biologische omzetting vanflufictief in watertsubsystemen als% vande dosering.
Sediment 1
Tijd
(mnd)
0
0,5
1
2
4
6

CO,

2.0
6.7
10.1
12.7
14.3

water
extraheerbaar

sediment
extraheerbaar

grondgebonden
residu

97.6
82.4
66.3
53.8
46.7
43.1

-

-

-

15,3
10,4

2,4
15.7
24,3
34,7
42,6

97.6
102.1
95,8
98,5
103.5

7,6
4.4
3.5

teruggevonden

Sediment 1
Tijd
(mnd)
0
0.5
1

")

4
6

sediment extraheerbaar

water extraheerbaar
actieve stof
97,6
80.1
59.3
42.7
24.8
10.7

metaboliet 1

metaboliet 2

-

-

2,3

4.8
6.5
3,4
2,1

4.2
4.6

16.5
30.3

metaboliet 3

13,2
8,5
5.6
2.9
1.9

metaboliet 4

2,1
1.9
2,0
1,5
1.6

734

ontwikkeld, waarvan sommige vrij specifiek
en gedetailleerd zijn opgezet en andere veel
globaler zijn. Voor het beoordelen van de
risico's van contaminatie van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen kan
uitstekend van deze diversiteit gebruik
gemaakt worden, namelijk door in eerste
instantie een globaal model toetepassen, kan
een eerste screening van de risico's gegeven
worden, die vervolgens, indien noodzakelijk,
met behulp van een uitgebreider model,
gecontroleerd en eventueel gekwantificeerd
kunnen worden.
Een dergelijke hiërarchiewordt bijvoorbeeld
gevormd door:
1. worst-case-lozing c.q. -emissie,
2. multicompartimentenmodel,
3. waterkwaliteitsmodel.
In het voorgaande isreeds de worst-caseschatting aan deordegekomen (ziepar. 2.2.).
Op basis van de dosering per hectare wordt
een maximaal mogelijk geachte concentratie
in het oppervlaktewater berekend zonder
daarbij concentratieverlagende effecten in
rekening te brengen. Indien uit deze globale
berekening geen effecten op aquatische
organismen te verwachten zijn, is nadere
bestudering met een hoger-niveaumodel.
waarin een meer reële situatie wordt
gesimuleerd door met omzettingsprocessen,
adsorptie, biologische beschikbaarheid, enz.
rekening te houden, niet nodig. Moet echter
wel tot effecten op aquatische organismen
worden besloten, dan kan in eerste instantie
een multicompartimentaal model en in
tweede instantie een specifiek compartimentsmodel worden toegepast, waarbij het
criterium van effecten op organismen
opnieuw bepalend is.
4.2. Multicompartimentaal model
Multicompartimentale modellen zijn veelal
gebaseerd op het werk van Mackay en
Afb. 3 - Situatieschets muläcompartimentalemodellering.
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Afb. 4 - \'erspreiding tan flucythrinaal volgensberekening met eenmulticompartimentaal model.

Paterson van de Universiteit van Toronto
[13. 14].Met behulp van dit type modellen
kan vrij snel een indruk verkregen worden
over de verspreiding van stoffen over de
milieucompartimenten, waarbij tevens tot
uitdrukking kan komen inwelk compartiment
de stof voornamelijk zal voorkomen en of dit
voorkomen daar tot problemen leidt ten
aanzien van bijvoorbeeld toxiciteit voor
waterorganismen. Centraal in Mackay's
concept staat de fugaciteit, de drang van een
stof om in alle milieucompartimenten een
zodanige concentratie op te bouwen dat
evenwicht heerst tussen deze compartimenten.
In afb. 3 iseen vereenvoudigde voorstelling
van de desbetreffende situatie geschetst.
De lozing kan daarbij in ieder van de
gedefinieerde milieucompartimenten plaatsvinden. Afhankelijk van het niveau van
detaillering-level I,II.Ill of IVvan Mackay
—wordt rekening gehouden met omzetting,
compartimentaal of intercompartimentaal
transport. De stof verspreidt zich over de
milieucompartimenten, waarna in ieder
compartiment verdwijning volgens de
processen plaatsvindt. In de voorbeeldberekening zijn vier compartimenten
gedefinieerd: bodem, water, lucht en
sediment. Het gehanteerde model iste
vergelijken met een in Mackay terminologie
bekend staand level IV model dat wilzeggen
thermodynamisch noch stationair in
evenwicht verkerend.
Afb. 4 geeft het berekeningsresultaat.
De emissie vindt plaats op dag 1 in de
compartimenten wateren bodem. Vervolgens
treedt migratie, omzetting en adsorptie op.
Ten gevolge van de lage dampspanning van
de stof en de geringe verblijftijd isde
concentratie inde lucht zeer geringen valtin
de horizontale as. Indien de berekende

concentraties voor flucythrinaat vergeleken
worden met de toxiciteitsgegevens voor
waterorganismen blijkt, dat inde waterfase
nog steeds van risico gesproken dient te
worden: een maximale concentratie van
ca. 15 ju.g/1 versus een LC50 < 10/xg/l.
Een waarde van 1ju.g/1 wordt gedurende
meer dan 50 dagen overschreden.
Een model, dat specifiek voor het compartiment water ontwikkeld is, kan een nader
meer gedetailleerd beeld geven van de
mogelijk voorkomende concentraties.
4.3. Waterkwaliteitsmodel
Voor een meer realistische schatting van de
concentraties van een pesticide in de
omgeving van een 'bespoten' stuk land iseen
slootsysteem gemodelleerd dat uit drie
opeenvolgende compartimenten bestaat,
waarbij de eerste en de laatste incontact met
de omgeving staan. De emissie van het
pesticide vindt in het eerste compartiment
plaats. Verondersteld isdat de uitwisseling
tussen de compartimenten onderling en
tussen de compartimenten en de omgeving
enkel veroorzaakt wordt door wind
geïnduceerde stroming in het slootsysteem.
Afbraak van de stof vindt plaats door
hydrolyse, fotolyse en biodegradatie in de
waterfase en door biodegradatie en hydrolyse
in de sedimentlaag. De stof kan zich in de
water- en sedimentfase verdelen overeen vrij
opgeloste fractie en een geadsorbeerde of
gecomplexeerde fractie. Deze laatste gebonden fractie isinert verondersteld waarhet
hydrolyse betreft. Verder treedt nog een
(geringe) vervluchtiging uit de waterfase op.
Deze vereenvoudigde situatie isweergegeven
in afb. 5. De aanduiding Len B refereren
respectievelijk aan de littorale zone
(de waterfase) en de bentische zone
(de sedimentfase). Voor de realisering van
dit model ishet programma EXAMS gebruikt, dat bij de USEPA isontwikkeld [15].
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Met dit programma kunnen waterkwaliteitsmodellen gemaakt en doorgerekend worden.
Gegeven een pulsvormig belastingspatroon
voor het eerste compartiment staan de
berekende concentraties voor een periode
van 100 dagen nahetgebruik van het pesticide
in de waterfase (ju.g/1) (W) en de sedimentfase (/j.g/kg) (S)voordedrie compartimenten
(1, 2 of 3) weergegeven in atb. 6. Indien nu
andermaal een vergelijking wordt gemaakt
tussen de berekende concentratieniveaus van
flucythrinaat en de toxiciteit voor waterorganismen blijkt datdeaanvangsconcentratie
nauwelijks verschilt en er dus nog steeds
risico voor waterorganismen aanwezigis.

Wi Watar

In deze modelberekening wordt de
concentratie 1 /j,g/l noggedurende meer dan
40 dagen overschreden. De snelheid waarmee
de concentratie daalt isechter duidelijk
groter geworden. De sedimentconcentratie is
belangrijk afgenomen ten gevolge van uitwisseling tussen de compartimenten en een
andere modellering van de stofoverdrachtsprocessen.
In tegenstelling tot statische modelsystemen
geeft dit model, naast concentraties, ook
inzicht in expositietijden en in tegenstelling
tot een multicompartimentaal model zoals
hierboven beschreven, geeft dit model ook
inzicht in de ruimtelijke spreiding van het
pesticide.
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worden, voordat tot beoordeling van omzetting in lucht, grond of water, uitspoeling
naar het grondwater en dergelijke kan
worden overgegaan. Daarbij moet tevens het
mogelijke risico van deze rechtstreekse
emissie worden beoordeeld. Tenslotte dient
de beoordeling van het gedrag, het lot, en de
effecten van een bestrijdingsmiddel tot een
confrontatie met normen teleiden. Echter,in
de huidige milieuwetten worden geen normen
genoemd voor afzonderlijke bestrijdingsmiddelen. Wel iser de EG-norm 0,1^.g/1
voor drinkwater. De Wet verontreiniging
oppervlaktewater (WVO) gaat uit van de
basiskwaliteit met een indicatie van
maximaal toelaatbare concentraties voor
groepen van stoffen, waarbij tevens wordt
aangegeven, dat de marge tussen gemeten en
toelaatbare concentratie niet mag worden
opgevuld, het zogenaamde 'stand-still' beginsel. In het IMP-Milieubeheer 1985-1989
wordt een algemene beschrijving gegeven
van de procedure bij risico-evaluatie van
stoffen, waarnaar hier kortheidshalve
verwezen wordt [16].Bij de risico-evaluatie
wordt gebruik gemaakt c.q. zal gebruik
gemaakt gaan worden van extrapolatie
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld voor de
schattin» van fysisch-chemische eiaen-

5. Risico-evaluatie
Voor de uiteindelijke risico-evaluatie ishet
van belang rekening te houden met de toepassingstechniek van het middel, omdat de
techniek in eerste instantie bepalend isvoor
het verspreidingspatroon ten gevolge van
bijvoorbeeld windgevoeligheid. Hoe lager
toegepast, hoe geringer de niet bedoelde
emissie buiten het perceel. Een tweede factor
relevant voor de risicobeoordeling ishet
toepassingsgebied, dat nauw gerelateerd is
aan de toepassingstechniek van het middel.
Bij bedoeld gebruik van de stof inde fruitteelt
treedt een hogere emissie op naar het
oppervlaktewater dan bijverwerkingopofin
de kale grond. Een uitgebreid scala van
mogelijkheden van emissiesituaties opzich
dient aldus op haar merites beoordeeld te
Afb.

Situatieschets waterkwaliteitsmodel i.XAMS.
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schappen en van ecotoxicologische effecten
en van structuur-activiteitsrelaties. Vooral de
laatstgenoemde methode, het afleiden van
diverse stof specifieke eigenschappen uit de
chemische structuur van de stof, zal zich naar
verwachting sterk ontwikkelen.
De risico-evaluatie leidt tot een risico-uitspraak: toepassing van bestrijdingsmiddel x
volgens voorschrift leidt tot risico's voor het
milieu ten gevolge van de volgende eigenschappen van de stof: reden 1,reden 2,enz.
De beleidsbepalende instanties koppelen
hieraan vervolgens het waardeoordeel
aanvaardbaar of onaanvaardbaar.
6. Conclusies
De volgende conclusies kunnen naar aanleiding van het bovenstaande worden
getrokken:
—De basisbeoordeling van stoffen in het
algemeen en van bestrijdingsmiddelen in het
bijzonder isoperationeel en bruikbaar inzeer
veel gevallen. Vooral voor de beoordeling
van effecten in aquatische systemen isreeds
een hiërarchie van modellen ontwikkeld, die
de beoordelende instantie in staat stelt te
komen tot een consequente en consistente
beoordelingsprocedure.
— De basisbeoordelingsprocedure dient nog
verder ontwikkeld te worden door ontbrekende classificatiecriteria vast te stellen,
zoals bijvoorbeeld voor de persistentie van
stoffen in bodem en oppervlaktewater, en
door de evaluatiemethodiek uit te breiden
met een ruimere schakering aan toepassingsgebieden en -technieken.
— Bij de toepassing van de beoordelingsmethodiek ishet noodzakelijk te beschikken
over criteria voor toelating en voor verbod
van stoffen, zodat overheidsbeslissingen
terzake hieraan getoetst kunnen worden.
Inzicht in de wijze van beoordelen moet dan
ook voor eenieder toegankelijk zijn.

736

Isregionaalwaterkwaliteitsbeheer inzakeemissies
vanbestrijdingsmiddelen noodzaak?

7. Stellingen
Ter stimulering van de discussie de volgende
stellingen:
—Emissie van bestrijdingsmiddelen naar
oppervlaktewateren isniette voorkomen.
—Openheid van de Overheid omtrent de
beoordelingsmethodiek van bestrijdingsmiddelen is noodzakelijk.

Inleiding
Van overheidswege, met name de ministeries
van Landbouw en Visserij.VROM, WVCen
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt de
toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen met zorgomringd,omderisico'svan
het gebruik voor mens en ook milieu zogoed
mogelijk in te schatten en te beperken. Bij de
toelating van de momenteel toegestane
middelen isde waterkwaliteitsbeheerder niet
betrokken ceweest.
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De vraag kan worden gesteld, zijn aldie
inspanningen nu voldoende en stemt de uitwerking daarvan indepraktijk met betrekking
tot het oppervlaktewater onstot tevredenheid,
of ligt hiervoordewaterbeheerder vanuit haar
verantwoordelijkheid ook een taak?
Het verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw bedroeg in 1986
ca. 22.5 miljoen kgactieve stof en komt neer
op gemiddeld bijna 10kgper hectare.
In tabel I iseen globale onderverdeling
aangegeven in hoofdgroepen.
In de fabrieksaardappelenteelt en de
bollenteelt kan het verbruik oplopen tot
50 à 100 kg/ha vanwege de grote hoeveelheden ontsmettingsmiddelen die in deze
teelten worden toegepast. De hoeveelheid
grondontsmettingsmiddelen bedraagt
ca. 6 0 % van het totaal en neemt trendmatig
toe.
Incidenten en inventarisaties
Door incidenten en inventarisaties zijn en
worden de waterkwaliteitsbeheerders
betrokken bijemissies van bestrijdingsmiddelen.
Een gestoorde slibgroei in een oxydatief
biologische zuiveringsinstallatie, voor het
zuiveren van het waswater van een peenwasserij in de Noordoostpolder, was aan-

Samenvatting
Aan de hand van onderzoekresultaten
en voorbeelden van incidenten,
inventarisaties, lozingen vanuit kassen,
de toepassing, de voorlichting en de
handhaving van de voorschriften wordt
aangegeven dat:
- aanzienlijke emissiesvan bestrijdingsmiddelen plaatsvinden naaroppervlaktewater;
- de betrouwbaarheid van de gegevens
met betrekking tot milieurisico's
evenals de voorlichting daarover
onvoldoende is;
- de handhaving van artikel 13,lid 3
van de Bestrijdingsmiddelenwet ten
aanzien van onzorgvuldig gedrag bij de
toepassing met betrekking tot het
milieu, nihil maar ook op grond van dat
artikel nauwelijks mogelijk is.
Geconcludeerd wordt dat onderzoek en
toezicht door de kwaliteitsbeheerders
met betrekking tot emissies van
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater noodzaak is.evenals inschakeling
van de opsporingsambtenaren van die
beheerders met betrekking tot
artikel 13,lid 3 van de Bestrijdingsmiddelenwet.
Algemene aandachtspunten zijn,
normontwikkeling, meeren effectievere
voorlichting overdetoepassingvan voor
het milieu risicovolle bestrijdingsmiddelen en met betrekking tot de
handhaafbaarheid uitwerking van de
begrippen 'zodanige zorgvuldigheid' en
'gevaar voor water' genoemd in
artikel 13,lid 3,sub a van de
Bestrijdingsmiddelenwet.
In samenwerking met VROM en
Landbouw en Visserij kan vermindering
van emissies van bestrijdingsmiddelen
naar oppervlaktewater worden bereikt.
Samenwerking tussen waterkwaliteitsbeheerder en Algemene Inspectie
Dienst garandeert een effectiever
toezicht op de toepassing van bestrijdingsmiddelen in relatie tot het
oppervlaktewater.

TABEL I- Globale onderverdeling.
Insekticiden, Acariciden
Fungiciden
Herbiciden Doodspuitmiddelen
Groeiregulatoren
Grondontsmettingsmiddelen

3 "
17 "
18 "
0.5"
61 "

TABEL II - Gehalte chloorfenvinfos ininfluent en effluent
van een oxvdatief-biologische zuiveringsinstallatie bijeen
peen wasserij.

Eenheid
gemiddelde 1980
gemiddelde 1981

Influent

Effluent

/ig/l

Mgl

40
13

30
niet bep.

leiding voor een onderzoek naar de oorzaak
daarvan. Daarbij bleek dat het waswater
(influent) een hoge concentratie aan chloorfenvinfos bevatte; tevens bleek dat in de
zuiveringsinstallatie nauwelijks afbraak
plaatsvond (tabel II).
Hen vervolgonderzoek in 1981 bij enkele
waspeentelers naar de toepassing en naar de
emissie vanchloorfenvinfos naaroppervlaktewater, waarvan aan alle contracttelers ruime
bekendheid isgegeven, leverde een aantal
opmerkelijke feiten op.

