Opwegnaarschonewaterbodems

Inleiding
De problematiek van de vervuilingvan de
bodems van rijkswateren isreeds veelvuldig
onder de aandacht gebracht. Een overzicht
van de problematiek in regionale wateren is
thans in voorbereiding in het kader van de
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO).
Daarop vooruitlopend wordt in dit artikel op
basis van door provinciale diensten beschikbaar gesteld materiaal een eerste beeld van
de toestand van de bodems van regionale
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wateren gegeven. Achtereenvolgens worden
behandeld:
—hoeveelheden specie inregionale wateren;
—de verontreinigingstoestand;
— beoordelingscriteria;
— verontreinigingsbronnen;
—een plan van aanpak.
Het opgenomen cijfermateriaal beoogt een
eerste grove benadering vande problematiek
van regionale waterbodems te geven naar
aard en omvang, in relatie tot de problemen
in rijkswateren. Aan het eind van het artikel
wordt een plan van aanpak van waterbodemsanering gelanceerd, waarmee morgen
begonnen kan worden.
Hoeveelheden specie inregionale wateren
In tabel Iworden voor een zestal provincies
de hoeveelheden specie weergegeven die bij
'normaal onderhoud' jaarlijks vrijkomen.
Het betreft onderhoud door waterbeheerders
in het kader van vaarweg- en waterkwantiteitsbeheer. In deze cijfers zit niet het
onderhoud door particulieren (aangelanden).
Ook de specie die omwille van eventueel
toekomstige sanering van de waterbodem
moet worden verwijderd isniet in dit
overzicht opgenomen. Deze hoeveelheden
zijn vaak nog niet in beeld gebracht vanwege
het ontbreken van criteria die voor sanering
moeten worden gehanteerd.
Op grond van de gegevens uit tabel Ikan de
jaarlijkse hoeveelheid uit regionale wateren
te verwijderen specie worden geschat op
3 miljoen m 3 (in natte toestand).
Zelfs indien deze totale hoeveelheid als
'verontreinigd' aangemerkt zou moeten
worden, dan staat ze nog in geen verhouding
tot dejaarlijks uit rijkswateren te verwijderen
* Onderstaand artikel isgebaseerd op een inleiding
die door de schrijver op een KIVI-NVA bijeenkomst
over waterbodems werd gehouden op 16oktober 1987
te Amersfoort.
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Tabel I - Schatting van dejaarlijkse hoeveelheid speciedie
vrijkomt bij het onderhoud van regionale wateren.
75.000 m3/jaar
200.000 m3/jaar
(5.000.000) m3/jaar*
450.000 m3/jaar
250.000 m3/jaar
250.000 m3/jaar

Groningen
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

Totaal Nederland ±3.000.000 m3/jaar.
* Dit betrefteen theoretische schatting dieniet gebaseerd
is op praktijkwaarnemingen. Voor de totaal-schatting is
deze opgave buiten beschouwing gelaten.

hoeveelheden, verontreinigde specie, die
tientallen miljoenen m3 belopen.
(Rotterdamse havens 5 miljoen m 3 ; Westerschelde 13 miljoen m 3 ).
Het hoofdprobleem voor de berging van
verontreinigde specie die vanwege vaarwegbeheer of waterkwantiteitsbeheer vrijkomt
ligt dus in de grote rijkswateren.
Eenzelfde conclusie kan getrokken worden
als het gaat om een schatting van 'voorraden'
verontreinigde specie in regionale- en
rijkswateren (tabel II).
fabel II — Voorraden verontreinigde specie inenige
regionale- en rijkswateren.
Regionale wateren:
Dommel
Polder Wormer. Jisp en Neck
Eemskanaal
Rijkswateren:
Hollands Diep/Haringvliet'
Biesbosch
Maasstroomgebied
Ketelmeer
Overig (Havengebieden e.d.)

(Cd) 0,35 x 10"m3
(P ) 1 x 10*m3
(Hg) 0,4 x 10* m3

50 x 10*m3
7
xl()6m3
15 x 10 6 m 3
5 x 10''m3

Indien weinde toekomst overgaan tot waterbodemsanering moet voor de rijkswateren
van zeker 100 miljoen m 3 verontreinigde
specie worden uitgegaan. Voor de regionale
wateren gaat het hooguit om 10of enige
tientallen miljoenen m 3 te saneren
waterbodem.
De verontreinigingstoestand
Nog slechts weinig provincies hebben de
verontreiniging van waterbodems gerelateerd
aan hoeveelheden te verwijderen specie.
Op basis van cijfers van Utrecht,
Noord-Holland en Noord-Brabant kan een
eerste conclusie getrokken worden dat uit
Tabel III — Verontreinigingstoestand regionale
waterbodems.
Aantal waarnemingen

Verontreinigd

Schoon

Groningen
Friesland
Drenthe
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

23
15
12
1 14
48
50

Noord-Brabant
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60%
15%
35%
25%
35%
16%*
63%"
30%

40%
85%
65%
75%
65%
84%
37%
70%

Provincie

BER classificatie
NOB classificatie

regionale wateren gelukkig ook veel schone
specie komt: 60 à 70% van de totale
hoeveelheid in het kader van het onderhoud
te verwijderen specie, volgens de thans
bekende gegevens.
Om de verontreinigingstoestand van de
regionale waterbodems toch iets beter in
beeld te krijgen zijn in tabel III de gegevens
van de waterbodems ineen aantal provincies
getoetst aan de 'B-waarde'vande Interimwet
Bodemsanering. Dit toetsingskader is
gekozen - hoewel het voor een geheel ander
doel bedoeld is—omdat het inde door de
provincies thans nog gehanteerde
beoordelingscriteria een centrale rol vervult.
Veel van de onderzochte regionale waterbodems zijn dus relatief schoon. Hierbij zij
aangetekend dat de tabel weliswaar op een
redelijk groot aantal waarnemingen is
gebaseerd, doch dat dit nietszegt over de
representativiteit van de in beschouwing
genomen monsterpunten.
Beoordelingscriteria
De criteria die in de provincies worden
gehanteerd bij de beoordeling van de
verontreinigingstoestand vande waterbodem
en van baggerspecie lopen sterk uiteen.
In 7 van de beschouwde provincies worden
6 verschillende beoordelingscriteria gebruikt.
Bij deze criteria spelen het 'systeem ZuidHolland' en het door de Unie van Waterschappen voorgestelde —voorlopige beoordelingssysteem een belangrijke rol, die
echter per provincie tot een ander klassificatiesysteem hebben geleid. Daarnaast komt
men de klassificatie volgens het
'BER-systeem' (Rijkswaterstaat, directie
Benedenrivieren), de klassificatie volgenshet
Directoraat Generaal voor de Milieuhygiëne
en de normen van de Voorlopige Technische
Commissie Bodem tegen.
Er isdus alle aanleiding om op zeer korte
termijn tot een landelijk te hanteren
klassificatiesysteem tekomen,zodat dezelfde
specie per provincie hetzelfde etiket kan
worden opgeplakt.
Verontreinigingsbronnen
In de bij dit artikel gebruikte provinciale gegevens worden alsrelevante verontreinigingsbronnen genoemd:
— inlaatwater;
—rioleren/stedelijke gebieden;
— rioolwaterzuiveringsinrichtingen;
—(historische) bedrijfslozingen;
—diffuse lozingen:
• neerslag;
• landbouw.
De verschillende bronnen kunnen per watersysteem tot verschillende verontreinigingssituaties leiden. Een beschouwing per
verontreinigingsbron leidt tot het volgende
overzicht.
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Inlaatwater
In de gebieden waar veel Rijnwater wordt
ingelaten —en daarmee tonnen aan zware
metalen, vaak gedurende reedsvelejaren- is
dit in het bodemsediment vaak niet direct
herkenbaar.
De Friese en Noordhollandse boezem- en
polderwateren zijn vaak relatief schoon.
Verontreinigingen die aangetroffen worden
zijn vaak indeeerste plaats herleidbaar tot de
invloed van stedelijke gebieden en verkeer
(lood: EOC1). Alleen in Zuid-Holland kon
men met een gericht onderzoek de invloed
van inlaatwater op het bodemsediment
aantonen. Verontreiniging wasechter ook
hier niet 'spectaculair'. Men magzich echter
door deze waarnemingen niet laten misleiden.
Het gaat om stoffen die veelal conservatief
van aard zijn en accumuleren in de waterbodems. De met waterinlaat gepaard gaande
'vrachten' aan verontreinigingen vormen een
continue belasting, die over een groot gebied
worden verspreid.
Men kan bij het beoordelen van de vraagof
en zo ja, hoeveel water moet worden
ingelaten niet voorbijgaan aan de milieubelasting die hiervan het gevolg isen
eventuele toekomstige saneringskosten.
Rioleringen!stedelijke gebieden
Er zijn veel verbanden aangetoond tussen
verontreinigde waterbodems en riooloverstorten uit stedelijke of industriegebieden. In steden als Amsterdam en
Groningen heeft dit tot grootschalige
verontreinigingen geleid, zowel naar aard als
naar omvang. Algemeen speelt lood, E ICI
en olie een rol bij de normoverschrijdingen.
Soms isook een directe relatie te leggen met
(historische) industriële lozingen
(Groningen: kwik).
Echter ook in vele kleine wateren isde
invloed van overstorten aangetoond
(Drenthe; Noord-Brabant).
Als voorbeeld wordt in dit verband het
industrieterrein van Etten-Leur genoemd,
waarvan het 'regenwater' wordt afgevoerd
via de Laakse Vaart.
De verontreiniging van de bodem van deze
Laakse Vaart werd toegeschreven aan
'historische' lozingen.
Bij controle door het waterschap en de
gemeente bleek echter bijde 125gecontroleerde aansluitingen in 50 gevallen
directe actie noodzakelijk. Foutieve
aansluitingen herstellen; niet-nagekomen
vergunningvoorschriften enz.Thans is
besloten de bodem van de Laakse Vaart niet
te saneren alvorens alle fouten zijn hersteld
en alle vergunningen van waterschap en
gemeente zijn verleend en gecontroleerd.
De les die hieruit getrokken moet worden is
dat niet alle waterbodemverontreiniging in
verband moet worden gebracht met de Rijn
en dat er alle aanleiding ishet vergunningen-

Planvooraanpakvoor
onderwaterbodems
Rijk
- Normstelling (waterbodem:specieberging);
- FinancieringviaWBB (beperktentijdelijk);
- Afstemming milieu-enwaterbeleid:
• chemisch afvalbeleid;
• diffuse bronnen;
• schone technologie;
• saneringstechnieken en immobilisatie.
Provincies
- Integraalbeleid bronbestrijding
(waterhuishoudingsplan/milieubeleidsplan);
- FinancieringviaWBB (beperktentijdelijk);
- Actieprogrammasanering (prioriteitenstelling);
- Specieberging (beleid);
- Vergunningenbeleid Bodem/Lucht.
Waterbeheerders
- Bron-identificatie/inventarisaties/
stofbalansen/stofstromen;
- Vergunningenbeleid (WVO;rioleringen);
- Sanering waterbodem/depots;
- Financiering structureel.

beleid (en de handhaving ervan) van de zijde
van gemeenten en waterschappen te
intensiveren. Dit geldt zeker ook voor de
WVO-vergunningen ten behoeve van
overstorten.
Rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Met de bouw en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinrichtingen ishet zuurstofgehalte
van vele oppervlaktewateren weer op een
redelijk peil gebracht. Via het vergunningenbeleid zijn aanzienlijke reducties tot stand
gebracht in de lozing van bijvoorbeeld zware
metalen van industriële herkomst.
Niettemin vormen rwzi's vaak een belangrijke bron van waterverontreiniging, zowel
voor wat betreft zuurstofbindende stoffen als
bijvoorbeeld zware metalen, die voor een
belangrijk deelvan niet-industriële herkomst
zijn (tabel IV).
Tabel IV - Belasting van oppervlaktewater in
Oost- Brabant met metalen door nvzi's enhetindustriële
aandeel daarin ( 1986).
Aandeel industrie (%)
Cu
Cr
Zn
Pb
Cd
Ni

7,3
1,3
12,6
0,8
0,14
4.7

27
50
31
32
31
72

Totaal ± 25 ton/jaar.

De vraag rijst of onze zuiveringsinstallaties
niet uitgebouwd zouden moeten worden tot
installaties die werkelijk het predikaat
afvalwaterzmveringsinstallatie verdienen?
Ten opzichte van demiljarden diethans reeds
in rioleringen en rwzi'szijn geïnvesteerd,
zullen er waarschijnlijk relatief geringe
meerkosten nodig zijn om fosfaten te
verwijderen, zandfiltratie toe te passen en

dergelijke. Het milieuhygiënisch rendement
van reeds gepleegde investeringen kanopdie
wijze enorm worden vergroot.
En wellicht kunnen op die wijze ook
toekomstige saneringskosten van waterbodems worden voorkomen.
Bedrijfslozingen
De relatie tussen (historische) bedrijfslozingen en waterbodemverontreiniging is
veelvuldig aangetoond. Ik ben in dit verband
van mening dat de regionale waterkwaliteitbeheerders zich vaak te passief opstellen, in
twee opzichten.
Juristen van regionale waterkwaliteitbeheerders praten aljaren over de vraagof
het wel toegelaten isin de WVO-vergunning
voorwaarden op te nemen, die een
bescherming van de waterbodem beogen,
terwijl het rijk dit inmiddels aldoet! In de
tweede plaats zijn mij noggeen aansprakelijkheidsstellingen bekend van
regionale beheerders om saneringskosten
van waterbodems op de- aangetoonde veroorzakers te verhalen. Ook daarin lijkt
het rijk —als beheerder —de regionale
beheerders voor te gaan!
Diffuse lozingen
De emissies vanuit de landbouw zijn reeds
algemeen bekend. Algemeen aangetoond is
de invloed van de overbemesting op gronden oppervlaktewater. Plaatselijk (Noordoostpolder; Westland) springen de
bestrijdingsmiddelen in het oog.
De atmosferische depositie blijft daarbij nog
steeds veel te veel buiten schot.
De belasting van onze bodem (enindirect van
onze wateren) met zware metalen isnog
steeds voor gemiddeld meer dan 50%
afkomstig van atmosferische depositie.
Per metaal varieert dit uiteraard: van 20%
voor chroom, tot meer dan 70% voor
respectievelijk kwik en cadmium.
Het wordt hoog tijd dat de aandacht van het
rijk en de provincies op deze emissies wordt
gericht. Tegelijkertijd zullen provinciale
besturen moeten afwegen in hoeverre
verdergaande investeringen in sanering in de
'waterlijn' nog wel verantwoord en relevant
zijn ten opzichte van deze atmosferische
deposities.
Plan van aanpak
Waterbodems vormen een nog,wat men wel
noemt, 'grijs' beleidsterrein:
—(volledig) inzicht indeaard enomvangvan
de verontreinigingen ontbreekt;
—normen voor waterbodems en specieberging ontbreken;
—verontreinigingsbronnen zijn in het
algemeen onbekend;
—verantwoordelijkheden zijn onduidelijk
(water- of bodembeleid);
—een financieringsstructuur voor de
sanering ontbreekt.
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Het gevaar isdaardoor groot dat betrokken
overheden een afwachtende houding gaan
innemen, uit angst voor financiële gevolgen
en elkaar ondertussen beschuldigend
aankijkend.
Tegenover een dergelijk passief beleid waarbij de waterbodemsanering gemakkelijk
gedurende 10jaar of langer een speelbal kan
worden van zwarte-pietenspel, zoalshet ook
min of meer isgegaan met de eutrofiëringsbestrijding —isook een actief en meer
perspectief biedend overheidsoptreden
denkbaar.
Rijk, provincies en waterbeheerders spelen
daarbij ieder een eigen rol. Een eerste
gedachte daarover staat weergegeven in
de box op de vorige pagina.
Met dit plan van aanpak kunnen alle
genoemde overheden als het ware morgen
aan de slag.
Toelichting
Het rijk
Het rijk moet in de eerste plaats met spoed
met —wellicht voorlopige —uniforme
beoordelingscriteria voor waterbodems en
specieberging komen. Het 'in kaart brengen'
van aard en omvang van de problemen is
zonder een classificatie niet mogelijk.
Daarnaast moet een eerste aanzet gegeven
worden voor een rijksbijdragenbeleid in
sanering van 'historische en grensoverschrijdende' waterbodemverontreiniging.
Ik bedoel dus een begrotingspost en te
hanteren criteria voor het verlenen van
bijdragen.
De thans voor 1988 en 1989 uitgetrokken
2 X 30 miljoen gulden iseen peuleschil.
Alleen al in Noord-Brabant zalvolgens een
eerste raming tot het jaar 2000 zeker 100à
150 miljoen gulden nodig zijn voor sanering
van verontreinigde waterbodems.
Een rijksbijdrageregeling zaloverigens naar
mijn nemingbeperkt moeten zijn. Ik ziegeen
blijvende financiële verantwoordelijkheid
van het rijk voor de waterbodems.
Waterbeheerders hebben expliciete
opdrachten voor het bevaarbaar en doorstroombaar houden van onze oppervlaktewateren en voor de kwaliteit ervan. Inclusief
de kwaliteit van de waterbodem, voor zover
deze althans het aquatisch ecosysteem
beïnvloedt.
Uit die verantwoordelijkheid moet worden
afgeleid dat zorg voor de waterbodems en de
sanering ervan primair bij de waterbeheerders zelf ligt, ook financieel.
Zij hebben overigens in beginsel ook de
noodzakelijke instrumenten voor de
bescherming van de waterbodem en de
financiering voor het verwijderen/saneren
(omslag en WVO-heffing).
Tenslotte iseen belangrijk actiepunt voorhet
rijk het zodanig op elkaar afstemmen van

milieubeleid en waterhuishoudkundig beleid
dat verontreiniging viadiffuse bronnen wordt
teruggedrongen en dat er sluitend beleid
komt met betrekking tot chemische afvalstoffen (inzameling zowel alssanering en
verwerking). Stimulering van en onderzoek
naar 'schone technologie isin dit kader ook
een belangrijke rijkstaak. Nog steeds ishet
'huishoudboekje' van het chemisch afval niet
kloppend en nog steeds spelen rijk en
provincies elkaar debaltoe alsheteromgaat
besluiten te nemen overde bestemming van
bij sanering en na concentratie vrijkomend
chemisch afval. Er moeten snel immobilisatietechnieken worden ontwikkeld om te
voorkomen dat bij sanering de ellende alleen
wordt verschoven van het ene milieucompartiment naar het andere.
Provincies
De provincies moeten primair via hun
waterhuishoudkundige- en milieubeleidsplanning zorgdragen vooreen beleid dat
verdere verontreiniging van waterbodems
voorkomt.
Dat betekent een integraal beleid met
betrekking tot bronsanering. Daarop dient
ook het vergunningenbeleid inzake LUVO,
WVO, Bodem enzovoort te worden
afgestemd.
Daarnaast dienen provincies inde voorgestelde aanpak een Actieprogramma waterbodemsanering op te stellen. In deze
programma's zal in ieder geval- mede op
basis van de stand van zaken bij de
bronbestrijding - een prioriteitenstelling
voor de sanering moeten worden opgenomen,
het te voeren speciebergingsbeleid en dient
het kosten- en financieringsaspect te worden
meegenomen.
Wat mij betreft kan de rijksbijdrage in de
saneringskosten van waterbodems —parallel
aan de regeling voor droge bodems—via de
provincies worden verdeeld.
Het is noodzakelijk dat de provincies
hiervoor van rijkswege de noodzakelijke
financiële en juridische mogelijkheden
verkrijgen, bijvoorbeeld via verdere
uitwerking van de Wet bodembescherming.
Dit vereist overigens wel extra 'algemene
middelen', omdat de bestaande IBS-pot
reeds te klein isvoor sanering van
'landbodems'.
Beheerders
De beheerder dient in beginsel - zoalsik
reeds stelde —de primaire verantwoordelijkheid voor wat betreft bescherming en
sanering vandewaterbodem tedragen. Voor
terzake aan te brengen rolverdeling tussen
kwantiteitsbeheerders, kwaliteitsbeheerders
en vaarwegbeheerders kunnen de nota's van
de Unie van Waterschappen over 'Specieberging door waterschappen' en 'Naar een

samenhangend waterbeheer' uitstekend als
uitgangspunt dienen.
Ten behoeve van de provinciale Actieprogramma's waterbodemsanering zullen de
beheerders relevante gegevens over
hoeveelheden, hoedanigheden en over
verontreinigingsbronnen moeten leveren,
alsmede hun onderlinge betekenis (stofbalansen).
Voorts zal via het vergunningenbeleid
stringent toezicht op de lozing van
verontreinigingen moeten worden uitgeoefend. Tenslotte zullen de waterbeheerders de daadwerkelijke sanering
moeten uitvoeren, hetzij op basisvan hun
verantwoordelijkheid voor vaarwegen of
kwantiteitsbeheer, hetzij uit hoofde van hun
verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeheer.
De provinciale verantwoordelijkheid voor
bodemsanering zie ik als het om waterbodems gaat pas een rol spelen indien de
aanwezige verontreiniging geen bedreiging
vormt voor het aquatisch ecosysteem maar
wel voor de bodem alszodanig, of het
grondwater. Dit kan bijvoorbeeld optreden
bij verontreinigingen die inmiddels afgedekt
zijn door dikke lagen schone specie.
Tot slot
Een flexibele aanpak van de waterbodemsanering zal nodigzijn, technisch, zowel als
financieel.
Het ene project kan in uitvoering genomen
worden, terwijl het andere nogineenfase van
bron-identificatie verkeert. Dit betekent een
systeemgerichte benadering.
Het 'Plan voor aanpak' zoals in dit artikel
bepleit, lukt alleen alsalle betrokken
overheden met elkaar in de pas blijven lopen
en bereid zijn samen te werken.
Voor het waterkwaliteitsbeheer betekent
waterbodemsanering een extra dimensie,
voortvloeiend uit de zorg voor het aquatisch
ecosysteem.
Na het 'zuiveringstijdperk', de waterkwaliteitsaanpak', 'het integraal waterbeheer'
wordt nu dus ook kennis van bodembeheer
en bodemsanering in de waterkwaliteitswereld noodzakelijk.
Dat zal zijn uitstraling hebben op de bij de
waterkwaliteitbeheerders werkzame
disciplines.
Een nieuw werkterrein voor kennisuitwisseling voor onze jubilerende NVA!
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