Bestrijdingsmiddelen inDrentsche Aa bedreigen Gronings drinkwater

In het water van de Drentsche Aa, dat als
bron dient voor een derde deel van het
drinkwater voor stad Groningen, Haren en
Eelde, komen regelmatig bestrijdingsmiddelen voor in zodanige concentraties, dat
het water niet kan worden gebruikt voor de
bereiding van drinkwater. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig van landbouwkundig
gebruik en vangebruik bijhetonderhoud van
plantsoenen in gemeenten. De concentraties
in de rivier wisselen sterk. Er iseen verband
gevonden tussen de regenval en de concentraties aan bestrijdingsmiddelen inhet water.
Veel bestrijdingsmiddelen komen na een
regenbui door run-off rechtstreeks in het
oppervlaktewater terecht.
Dat isgebleken uit een onderzoek dat het
Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen
(GWG) de afgelopen tweejaar heeft uitgevoerd in het Stroomgebied van de
Drentsche Aa. Het onderzoek leidde onder
meer tot de volgende conclusie:
— De toegepaste hoeveelheid middelen
bedraagt in het stroomgebied van de
Drentsche Aa ca. 167 ton per jaar.
—Er worden 53 verschillende stoffen
toegepast, waarvan er ca. 17 routinematig
kunnen worden geanalyseerd. Van 21 pesticiden zijn analysemethoden in ontwikkeling.
Voor 15 middelen zijn nog geen geschikte
methoden aanwezig.
—Met de huidige stand van de techniek zijn
periodiek verhoogde concentraties atrazine,
simazine, dinoseb en dichloorpropaan gevonden, die na zuivering en na verdunning
met gezuiverd grondwater in het drinkwater
tot overschrijding van de maximaal toegestane waarde van 0,1 /ng/'lzouden leiden.
Ongeveer 3Avan de gebruikte hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt bij de
aardappelteelt.
De gevonden concentraties variëren in orde
van grootte tussen 0 en 2/u.g/1.
—Voor het merendeel van de stoffen isniet
exact bekend op welke wijze deze uit het
water kunnen worden verwijderd. Geconstateerd isdat de aanwezige zuiveringsmethoden
in dat opzicht onvoldoende zijn.
—Aangezien deze stoffen niet door de
zuiveringsinstallaties worden tegengehouden
moet worden verwacht, dat op termijn
wellicht ook problemen met grondwaterwinningen ontstaan.
Wetgeving biedt geen soelaas
Uit nader onderzoek naar de milieuwetgeving
met betrekking tot de gevonden stoffen
constateert de gemeente Groningen, dat:
—de eisen,dieworden gesteldaan drinkwater
met betrekking totpesticiden zolaagzijn, dat
deze in vele gevallen niet kunnen worden
gemeten;
—bij het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen in Nederland niet of nauwelijks
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bedriegelijkeschoonheid.

rekening gehouden wordt met het milieuaspect 'oppervlaktewater'. Bij het toelatingsbeleid wordt tevens niet geëist dat praktische
meetmethoden worden aangeleverd, zodat
de in de waterleidingwet vastgelegde eisen
ook daadwerkelijk kunnen worden gemeten;
—de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en deWaterleidingwet nietopelkaar
zijn afgestemd. In de WVO waar onder meer
de mogelijkheden om uit oppervlaktewater
drinkwater te kunnen bereiden zijn geregeld,
ontbreken nadere eisen met betrekking tot
de pesticiden (ca. 80% van deze middelen
vallen niet onder deze wet).
Maatregelen op korte termijn
Gezien de bestaande capaciteit aan
produktiemiddelen ishet bedrijfsbeleid van
het GWG dat in tijden van te hoge
concentraties het gezuiverde rivierwater
geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door
grondwater.
Onderzoek wordt gestart naar tijdelijk te
nemen maatregelen in het produktieproces
van het rivierwater (toepassing van koolfilters).
Tevens wordt in samenwerking met derden
onderzoek gestart om een betere analysebalans temaken vandetoegepaste middelen.
Met name over de hoeveelheden, die door
run-off in het water terechtkomen isniets
bekend.
Aan het Provinciaal Bestuur van Drenthe
is verzocht binnen de mogelijkheden
maatregelen te willen nemen zodat de

bestrijdingsmiddelenbelasting van de
Drentsche Aa wordt beperkt.
Maatregelen op langere termijn
Ten aanzien van de maatregelen op langere
termijn noemt hetGWG eenaantal varianten:
a. Wetgeving
De normstelling in de waterleidingwet met
betrekking tot bestrijdingsmiddelen isniet
gestoeld op directe gezondheidsaspecten.
De basisgedachte istot op heden dat deze
stoffen in drinkwater niet of bijna niet
(vandaar de lage drempel) behoren voor te
komen. Nu de problematiek inmiddels ook
internationaal ineen stroomversnelling komt
kan aan de ordeworden gesteld ofde nonnen
niet te laag zijn gesteld. Een te lage normstelling heeft in ieder geval belangrijke
maatschappelijke consequenties.
b. Beperking vande verontreiniging
De mogelijkheden zijn tweeërlei:
1. Een minder soepel toelatingsbeleid met
betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
2. Een wijziging vandewerkmethoden inde
landbouw waardoor minder bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
3. Alternatieve landbouwmethoden, die
minder schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
c. Technische maatregelen inde zuivering
Wanneer de inmiddels gestarte proefnemingen van het GWG slagen, kunnen
maatregelen worden getroffen om de
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verontreinigingen te verwijderen. Daarmee
zullen aanzienlijke kosten zijn gemoeid. Zeer
globaal worden deze geraamd op een bedrag
van ca. ƒ 10.000.000,-.
Dit zal door de afnemers van het GWG
dienen te worden betaald: de ermee samenhangende prijsverhoging zal 7à 10%
bedragen. Met deze oplossing worden de
overige milieu-aspecten trouwens niet
opgelost.
Het gemeentebestuur van Groningen heeft
het voornemen de minister van VROM over
de huidige ontwikkelingen te informeren en
wil met deze bewindsman overleggen op
welke wijze hij de huidige problematiek zal
gaan aanpakken.
Als algemene conclusie stelt de gemeente
Groningen dat er zich met betrekking tot de
ontwikkeling van de centrale drinkwatervoorziening ernstige milieuproblemen
aankondigen. De winning en bereiding van
drinkwater kan slechts op adequate wijze
plaatsvinden alsde Rijksoverheid voldoende
maatregelen neemt om de waterbedrijven te
vrijwaren van negatieve milieu-aspecten.
Provincie Drenthe
De Drentse gedepueerde H. A. A. Lange
deelt de bezorgdheid van het waterbedrijf
maar ziet op korte termijn geen oplossing.
De Bestrijdingsmiddelenwet geeft de
provincie geen mogelijkheid tot ingrijpen.
De Wet Bodembescherming biedt daartoe
evenmin een aanknopingspunt. In deze wet
wordt in hoofdzaak de grondwaterkwaliteit
geregeld. Ook de Wet verontreiniging
oppervlaktewater geeft geen directe
oplossingen, omdat daarin voor een aantal
bestrijdingsmiddelen geen normen zijn
aangegeven.
De provincie heeft het vorigjaar meer dan
11.000 folders toegezonden aan agrarische
bedrijven in Drenthe. Daarin werd gewezen
op de kwalijke gevolgen van veel bestrijdingsmiddelen. Het waterbedrijf van de stad
Groningen zal evenwel binnen de grenzen
van de mogelijkheden alle medewerking van
de provincie krijgen bij het oplossen van de
gesignaleerde verontreiniging, aldusde heer
Lange.
Op langere termijn kan misschien in het
kader van de Wet Bodembescherming een
oplossing gevonden worden.
Het Rijk moet dan concrete invulling geven
aan bepaalde wetsartikelen. Ook de
Bestrijdingsmiddelenwet biedt daartoe een
mogelijkheid.
Overigens heeft het provinciale bestuur in
gesprekken met de minister van VROM het
probleem al besproken. Ook het Landbouwschap en de Inspecteur voor de Milieuhygiëne
zijn geïnformeerd, terwijl de problematiek
ook zal worden besproken met de minister
van Landbouw en Visserij, aldus de Drentse
gedeputeerde.
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CUWVO-rapport over diffuse
bronnen van waterverontreiniging
verschenen
De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater
(CUWVO) heeft tot taak het bevorderen van
de eenheid van beleid vooraspecten diebijde
uitvoering van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) aan de orde
komen. In de CUWVO, die in 1973is
ingesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat, zijn alle instanties vertegenwoordigd, die betrokken zijn bijde uitvoering
van de WVO. Werkgroep VI van de
CUWVO isbelast met decoördinatie van het
beleid inzake niet-zuurstofbindende en
toxische stoffen.
De afgelopen jaren isonder begeleiding van
de CUWVO onderzoek gedaan naar diffuse
bronnen van waterverontreiniging om inzicht
te verkrijgen in de stof en de hoeveelheden
die uit diffuse bronnen in het oppervlaktewater terechtkomen, via welke wegen dit
gebeurt en om het relatieve belang ten
opzichte van de andere bronnen te kunnen
beoordelen. Recent zijn de resultaten van dit
onderzoek in de vorm van een CUWVOrapport gepubliceerd.
In dit rapport wordt een zo volledig mogelijk
beeld gegeven van de bestaande kennis over
diffuse bronnen. De belangrijkste bronnen
zijn:
—huishoudens (zware metalen, met name
koper door corrosie van waterleidingbuizen
en zink door corrosie van dakgoten alsmede
gechloreerde koolwaterstoffen);
—verkeer (lood uit benzine, polycyclische
aromatische koolwaterstoffen door slijtage
van wegdek en banden);
—landbouw (fosfaat en stikstof door uit- en
afspoeling, zware metalen door afspoeling
van meststoffen, bestrijdingsmiddelen);
— reereatievaart (bestrijdingsmiddelen,
organische microverontreiniging, koperen
organische tinverbindingen door gebruik van
aangroeiwerende verven);
—oeverbescherming (zware matelen door
gebruik van slakken als oeverbeschermingsmaterialen);
—kwel en gas- en koelwaterbronnen (zware
metalen, met name arseen, door gebruik van
grondwater, fosfaat en stikstof);
—depositie (zware metalen, stikstof, fosfaat
en organische microverontreinigingen).
Op grond van bovengenoemde inventarisatie
wordt aanbevolen:
—het terugdringen van emissie naar de lucht
een hoge prioriteit toe te kennen aangezien
het aandeel van natteendrogedepositie inde
totale toelating van oppervlaktewater met
microverontreinigingen groot is;
—het zoveel mogelijk aansluiten op

zuiveringsinstallaties danwei individueel
zuiveren van ongezuiverde huishoudelijke
lozingen;
- het algemeen toepassen van drinkwaterontharding in combinatie met zuurgraadcorrectie;
- het stimuleren van het gebruik van loodvrije benzine;
- het verminderen vandetotale hoeveelheid
mest die op het land wordt uitgebracht;
- het verlagen van het fosfaat- en kopergehalte in veevoer;
- het terugdringen van de kwik-emissie
afkomstig van tandartspraktijken.
Daarnaast wordt aanbevolen meer onderzoek
te doen naar bronnen en stoffen die diffuse
waterverontreiniging veroorzaken.
Het rapport 'Diffuse bronnen van waterverontreiniging' kan worden verkregen bij
de Hoofddirectie van de Waterstaat,
Postbus 20906, 2500 EX 's-Gravenhage,
ten aanzien van mevr. E. Rijnberg
(telefoon 0 7 0 - 7 4 41 38).

Uitbreiding WMO-hoofdkantoor
van start
Het hoofdkantoor van de Waterleiding
Maatschappij 'Overijssel' N.V. aan de
Veerweg te Zwolle wordt uitgebreid met in
totaal 3.000 m 2 , bestaande uit een modern
geoutilleerd laboratorium en een kantine.
Als alle bouw- en verbouwplannen
gerealiseerd zijn, waarschijnlijk eind 1990,
biedt het WMO-hoofdkantoor ruimte aan
160 medewerkers.
De bouw van het nieuwe laboratorium en de
nieuwe kantine kost ongeveer 10,8 miljoen
milden.

