Grondontsmettingsmiddeleninhet grondwater:
voorlopers vanernstige verontreinigingsgolf

Samenvatting
De in 1984 geconstateerde verontreiniging
van het grondwater met 1.2-dichIoorpropaan
opeen aantal pompstations voorde openbare
drinkwatervoorziening in de provincie
Drenthe, veroorzaakt door het gebruik van
het grondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeen, isaanleiding geweest tot het uitvoeren van onderzoek naar de herkomst, het
gedrag in de bodem en de te verwachten
concentraties van deze stof. Met een globaal
hydrologisch model iseen voorspelling
gemaakt vande inde toekomst te verwachten
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concentraties 1,2-dichloorpropaan in het
ruwe water van het pompstation Noordbargeres. De thans gemeten concentraties
vormen de voorlopers van een veel sterkere
en langer aanhoudende golfvan verontreinigd
grondwater.
1. Inleiding
In 1984 isin het ruwe water van de pompstations Gasselte, Noordbargeres en
Valtherbos van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de gehalogeneerde
koolwaterstof 1,2-dichloorpropaan aangetroffen in gehalten, die liggen boven de
voor dit soort stoffen geldende leidingwaternorm van 0,1 /Lig/l[1[.In dit geval gaat het
om een nevenbestanddeel van het grondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeen,
dat veelvuldig in de aardappelteelt wordt
toegepast ter bestrijding van aardappelmoeheid.
Op initiatief van de Hoofdinspecteur van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne is
een projectgroep gevormd, bestaande uit
medewerkers van het Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen (KIWA), de
Provinciale Waterstaat van Drenthe (PWD),
de WMD en het Laboratorium voor Bodemen Grondwateronderzoek (LBG) van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM), om de omvang van
het probleem nader te onderzoeken en zo
mogelijk te kwantificeren. De resultaten van
de werkzaamheden van deze werkgroep zijn
vastgelegd in een rapport [2].
Eén van de doelstellingen van het onderzoek
was het bepalen van de orde van grootte van
de gemiddelde reistijden van het grondwater
en van de te verwachten concentraties
1,2-dichloorpropaan inhet ruwewaterophet
pompstation Noordbargeres. Hierover is
apart gerapporteerd [3].

2. Bodemopbouw en berekening vanhet
isohypsenbeeld
De geohydrologische opbouw van de
ondergrond in het onderzoeksgebied is
beschreven in [4]en [5]en kan alsvolgt inhet
kort worden weergegeven:
- vanaf maaiveld (ca. NAP+ 20 m) tot ca.
NAP-10 m komen fijne, soms slibhoudende
zandlagen voor behorende tot de Formaties
van Twente en Peelo. In dit fijnzandige
pakket komen plaatselijk keileem en grove
smeltwaterzanden van de Formatie van
Drente voor;
- van ca. NAP-10 mtot ca. NAP-40 m
komen grove, soms grindhoudende zanden
voor welke behoren tot de Formatie van Urk
en ten dele ook tot de Formatie van
Scheemda. De waterwinning te Noordbargeres vindt plaats uit dit pakket;
- van ca. NAP-40 mtot ca. NAP-100m
worden zandige kleien aangetroffen, welke
behoren tot de Formatie van Scheemda.
In de berekeningen zijn deze kleilagen
beschouwd als de ondoorlatende basis van
het hydrologische systeem.
Voor de berekening van de toekomstige
concentraties 1,2-dichloorpropaan in het
ruwe water moest het gebied bekend zijn
waarin de verontreiniging van het grondwater
plaatsvond c.q. nog steeds plaatsvindt, en het
zogenoemde intrekgebied, dat is berekend
uit het isophypsenbeeld van het grondwater
in de omgeving van de winning. Bij de
berekening van het isohypsenbeeld, op basis
waarvan de stroombanen van het grondwater

zijn berekend, isgebruik gemaakt van de
Kriging-interpolatietechniek. De in
waarnemingsputten in het onderzoeksgebied
gemeten grondwaterstanden zijn met behulp
van deze techniek geïnterpoleerd naarde
knooppunten van een rechthoekig netwerk.
Het stromingsbeeld in de omgeving van
Emmen heeft in de afgelopen 25 jaar nogal
wat wijzigingen ondergaan, onder andere
door het ingebruik nemen van het pompstation Valtherbosch in 1965 en het
wisselende onttrekkingsregime van ENKA.
Daarom zijn voor een zevental jaren
isohypsenbeelden berekend, namelijk 1960.
1966, 1967, 1971, 1976, 1980en 1984.
Hieruit iseen langjarig gemiddeld beeld
afgeleid, dat voorde verdere berekeningen is
gebruikt. Dit isohypsenbeeld heeft betrekking op het grove watervoerende pakket
en isweergegeven in afb. 1.
Het oppervlak van het eveneens aangegeven
intrekgebied bedraagt ca. 21km2. Bij een
gemiddelde onttrekkingvan 5miljoen m3/jaar
kan als gemiddelde grondwateraanvulling
238 mm/jaar worden berekend, hetgeen een
aannemelijke waarde lijkt.
3. Berekening vanstroombanen en
verblijftijden
3.1. Het rekenmodel
Het grondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeen wordt door middel van injectie in de
bouwvoor gebracht. Voordat de stof een
pompput kan bereiken moet achtereenvolgens de onverzadigde zone,het fijnzandige
deel en het grofzandige deel van het

Afb. ! - Langjarig gemiddeld isohypsenbeeld en intrekgebied vanhetpompstation Noordbargeres.
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watervoerende pakket worden gepasseerd
(zie afb. 2). In het onderzoek isgetracht de
gehele transportweg te beschrijven en de
reistijd te berekenen. Het probleem dat zich
daarbij voordeed, isdat er geen computerprogrammatuur beschikbaar iswaarmee de
weg van een waterdeeltje vanaf het maaiveld
tot aan de pompput voor een dergelijke
geohydrologische situatie integraal kan
worden berekend. Voor de afzonderlijke
delen van die weg iswel programmatuur
beschikbaar. Noodgedwongen isde berekening daarom indriedelen uitgevoerd; de
resultaten zijn zo goed mogelijk aan elkaar
gekoppeld.
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Een tweede probleem was,datde uitkomsten
van de gebruikte formule, waarmee een
radiaal symmetrische stromingssituatie wordt
beschreven, moesten worden gekoppeld aan
de resultaten van een computerberekening,
waarmee een deel van de werkelijke
(tweedimensionale) situatie wordt beschreven. Zowel theoretisch als praktisch
kleven daar bezwaren aan. Er wordt bijvoorbeeld niet op juiste wijze voldaan aan de
continuïteitsvoorwaarde.
Het toegepaste model isdan ook verre van
volmaakt en zeker voor verbetering vatbaar.
Gelet op de doelstelling van het onderzoek
kan echter gesteld worden, dat het model
heeft voldaan.
In afb. 2isde toegepaste schematisatieen het
werkingsgebied van de gebruikte formules
c.q. programmatuur nader aangegeven.
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Afb. 3 -Schematisatie vandeondergrondvolgensdeformules van Bruggeman.

3.2. Stroombanen engemiddelde reistijden
in het grove watervoerende pakket
De stroombanen en reistijden van de waterdeeltjes in het grove watervoerende pakket
zijn berekend met behulp van het computerprogramma FLSTAT. Dit iseen door het
RIVM ontwikkeld programma, waarmee op
basis van stijghoogten ter plaatse van de
knooppunten van een rechthoekig netwerk
op (sub-)regionale schaal stroombanen en
reistijden kunnen worden berekend. Omdat
wordt uitgegaan van een tweedimensionaal
stromingsbeeld kan het programma niet
worden gebruikt voor berekeningen in de

Afb. 2 - Demodelschematisatieendegebruikteformules.
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naaste omgeving van een onttrekking. In dit
geval zijn de reistijden nabij het puttenveld
geschat.
Naast stijghoogten per knooppunt moeten
ook de doorlatendheidscoëfficiënten en de
porositeit van het watervoerende pakket
bekend zijn. Voor dit onderzoek zijn die
gegevens ontleend aan [6].
3.3. Gemiddelde reistijden inhet fijnzandige
watervoerende pakket
Bij de berekening van de reistijden in het
fijnzandige deel van het watervoerende
pakket isonderscheid gemaakt tussen de
stromingssituatie in de naaste omgeving van
het puttenveld en de stromingssituatie op
enige afstand, buiten dedirecte invloedssfeer
van de winning. Binnen de invloedssfeer van
de winning isrekeninggehouden metde door
de winning veroorzaakte verticale stromingscomponent; daarbuiten isgerekend met
formules voor verdringingsstroming.
Voor het eerste geval isgebruik gemaakt van
door Bruggeman (interne RIVM-notitie)
ontwikkelde formules vooreen hydrologisch
schema zoals weergegeven in afb. 3.
Het stromingsprobleem is driedimensionaal,
axiaal symmetrisch, met hetpompfilteropde
omwentelingsas. Boven de weerstand-]
biedende laag wordt een vast peil verondersteld. De gemiddelde snelheid in hét
fijnzandige deel kan worden berekend met:
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Zie afb. 3voorde verklaring vande gebruikte
symbolen. Uit de gemiddelde snelheid isde
reistijd berekend.
De c-waarde van de (in werkelijkheid niet
aanwezige) weerstandbiedende laagisgesteld
op 0 dagen. Daardoor isde doorgerekende
situatie vergelijkbaar met de winning van
grondwater onder permanent en /.onder
weerstand infiltrerend open water.
In werkelijkheid vindt de voeding van het
pakket niet plaats vanuit open water maar
door de nuttige neerslag. Met dit tijdsafhankelijke proces isgeen rekening
gehouden. Evenmin isrekening gehouden
met de aanwezigheid van een zekere
(drainage-)weerstand. Het effect van deze
verwaarlozingen is,dat de berekende reistijd
de kortst mogelijke is;inwerkelijkheid zalde
reistijd langerzijn. Wel isrekening gehouden
met de alsgevolg van de afpomping afnemende dikte van het te doorstromen
fijnzandige pakket naarmate de afstand tot
het puttenveld kleiner wordt.
Buiten deze zone isgerekend met uitsluitend
verticaal veronderstelde verdringingsstroming
volgens:
Df
T f = — - *P
NN
Waarin:
Tf = reistijd inhet fijnzandige pakket (jaar)
Df = gemiddelde dikte fijnzandig pakket
(meter)
NN = nuttige neerslag = 0,238 m/j
P = effectieve porositeit
3.4. Gemiddelde reistijden in de
onverzadigde zone
Ter plaatse van het puttenveld heeft de
onverzadigde zone alsgevolg van de afpomping een dikte van ca. 12m. Op grotere
afstand van het pompstation neemt de dikte
af tot 2 à 4 m. De reistijd in deze zone is
berekend met een door Van Lanen ontwikkelde formule [6]:
T

ogem = -

D p (a + b *logNN)
NN

T0gem = gemiddelde reistijd in de
onverzadigde zone (dagen)
Dp
= dikte vandepercolatiezone (meter)
a en b = constanten die per grondsoort
verschillen
NN
= gemiddelde nuttige neerslag
= 0,00065 m/dag
Voor matig fijn zand gelden a = 0.300 en
b = 0,038 [6.7], Dedikte vande onverzadigde
zone is afgeleid uit de maaiveldhoogte minus
de stijghoogte volgens de isohypsenkaart.
3.5. Totale reistijden
De totale reistijden van de waterdeeltjes zijn
verkregen door reistijden, zoals berekend op
de manier die in de voorgaande paragrafen is

aangegeven, te sommeren. In afb. 4 zijn de
totale reistijden weergegeven. Zoals te
verwachten treden de kortste reistijden
(ca. 10jaar) op het puttenveld op.
Vanzelfsprekend worden de langste reistijden
gevonden nabij de grens van het intrekgebied. In theorie nadert de reistijd daar tot
oneindig. Om praktische redenen isde
maximale reistijd beperkt tot 250 jaar.
4.

Concentratieberekeningen

4.1. Bodemgebruik en grondontsmetting
Het bodemgebruik in de omgeving van het
pompstation Noordbargeres is geïnventariseerd door het KIWA [8[. Hieruit blijkt, dat
globaal de helft vanhet landbouwareaal wordt
gebruikt voor de teelt van aardappelen.
De teelt van fabrieksaardappelen en de
daarmee samenhangende verplichte bestrijding van aardappelmoeheid zijn geregeld
in de 'Beschikking aardappelmoeheid 1973'
van de minister van Landbouw en Visserij.
Deze beschikking geeft onder andere regels
voor de frequentie, waarmee aardappelpercelen moeten worden ontsmet. In de
praktijk blijkt dat elk perceel, om de
produktiemogelijkheden zo ruim mogelijk te
doen zijn, eens per tweejaar wordt ontsmet.
Voor de bestrijding van het aardappelcystenaaltje staat een aantal middelen ter
beschikking, zoals DD. Monam, Mocap,
Temik en Vydat. In [8[ istevens het aantal in
het totale gebruik van elk van deze middelen
aangegeven. In dit onderzoek isalleen het
gebruik van het grondontsmettingsmiddel
DD, dat vanaf ca. 1967 wordt toegepast,
Afb. 4 - Totale reistijden.

TABEL I- tractie van het totalelandbouwareaal waarop
aardappelen worden geteeld,het aandeel van
l.3-dichloorpropeen in hetgebruik van ontsmettingsmiddelen en het deel van het aardappelareaal datjaarlijks
wordt ontsmet.
Fractie
aardappelen
Jaar
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Fractie
Fractie aard.
1,3-dichloor- areaal dat jaarpropeengebmik lijks isontsmet

K

C|i

H

(-)

(-)

0.35
0.43
0.46
0,48
0.50
0.50
0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.5 1
0.5 1
0.52
0.50
0,48
0.46
0.44

1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
0,984
0,978
0.973
0,698
0.374
0,305
0,163
0.113
0.172
0.184
0,158
0,494
0.545

0.25
0.25
0.25
0,33
0.33
0,33
0.50
0.50
0.50
0.50
0,50
0,50
0.50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

d„

bekeken. De werkzame stof hierin is
1,3-dichloorpropeen; 1,2-dichloorpropaanis
een indezestofvoorkomende verontreiniging.
Vanaf 1967 tot en met 1980 bedroeg de
dosering 250 liter 1,3-dichloorpropeen per
hectare per keer. terwijl het aandeel
1,2-dichloorpropaan in 1,3-dichloorpropeen
ca. 2 5 % bedroeg. Omgerekend bedroeg de
dosering 1,2-dichloorpropaan aan maaiveld
derhalve 7.225 mg/m 2 . Omdat geen eenduidige gegevens bekend zijn over de mate

525

H 2 O ( 2 0 ) 1987. nr. 21

van uitspoeling van 1,2-dichloorpropaan uit
de wortelzone naar het grondwater isde
uitspoeling arbitrair gesteld op 1 % van de
dosering. Bij deze uitspoeling bedraagt de
belastingvan hetgrondwaterdusca.72mg/m2
per keer. In 1981ishet aandeel
1,2-dichloorpropaan in 1,3-dichloorpropeen
teruggebracht tot 2.5% en de doseringis
verminderd tot 150 l/ha. De belasting van
het grondwater in deze periode bedraagt ca.
4 mg/m 2 per keer.
In 1985 ishet gehalte 1,2-dichloorpropaan
nog verder verminderd tot 0,3%,hetgeen bij
gelijke dosering en uitspoeling een belasting
van het grondwater van ca. 0.5 mg/m 2 per
keer oplevert.
In de berekeningen isgeen rekening gehouden
met afbraak en adsorptie van 1,2-dichloorpropaan in de bodem.
Uit deze gegevens istabel I samengesteld,
welke heeft gediend voor de berekening van
de uiteindelijk te verwachten concentraties
dichloorpropaan in het ruwe water.
Voor de berekening van de concentratie is
het intrekgebied onderverdeeld ineen aantal
zogenaamde reistijdzones. Van elke zone is
het oppervlak bepaald en de fractie bouwland
vastgesteld. Met de in tabel I vermelde
gegevens is per reistijdzone de belasting van
het grondwater berekend. Het toekomstig
gebruik isgebaseerd opdegegevensvan 1984.
In tabel II zijn enige gegevens van de
reistijdzones vermeld.
Voor elkjaarvanaf 1967ismet onderstaande
formule de bijdrage berekend, die het gebruik
van 1,2-dichloorpropaan inde betreffende
zone levert aan de toekomstige concentratie
in het ruwe water.
n

a

n

u

n

*d n * B

C'n

Q*T„
waarin:
C n = bijdrage van zone n aan de
concentratie in het opgepompte water per
jaar (mg/m 3 per jaar = /xg/1 per jaar)
A n = oppervlak van zone n (m2)
a n = fractie bouwland inzone n (-)
b n = fractie aardappelen inde fractie
bouwland in zone n (-)
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Afb. 5 - Het concentratieverloop van 1,2-dichloorpropaan inhetruwe water.

c n = fractie van het aardappelareaal, dat
jaarlijks is/wordt ontsmet (-)
d n = aandeel 1,3-dichloorpropeen in het
totale gebruik van ontsmettingsmiddelen (-)
B = belasting van het grondwater met
1,2-dichloorpropaan (mg/m 2 per jaar)
O = gemiddeld debiet (m-Vjaar)
T„ = aantaljaren verblijftijd inzonen (jaar)

- Vanaf 1967 tot en met 1980is gerekend
met een gehalte 1,2-dichloorpropaan in 1,3dichloorpropeen van 2 5 % ,van 1981 tot en
met 1984 met 2,5% en daarna met 0,3%.
De resultaten van de berekeningen zijn
weergegeven in afb. 5.

Bij de berekening is uitgegaan van de
volgende veronderstellingen:
- Tot en met 1984 isin het totale intrekgebied - ook ter plaatse van het puttenveld 1,3-dichloorpropeen gebruikt.
- Vanaf 1984 isin de 25-jaarszone zoals
opgenomen in de Verordening Grondwaterkwaliteit Drenthe geen 1,3-dichloorpropeen
meer gebruikt.
- Voor de jaren na 1984zijn de gegevens
van 1984 aangehouden.
- Vanaf 1990 ismet 2scenario's gerekend,
namelijk een scenario waarbij het gebruik
van 1,3-dichloorpropeen vanaf 1990 in het
gehele intrekgebied volledig wordt verboden
en een scenario, waarbij 1,3-dichloorpropeen
alleen wordt toegepast buiten de thans
geldende 25-jaarszone.

T A B F l . III— Gemiddelde gemetenconcentraties
1,2-dichloorpropaan op het puttenveld.

In tabel III zijn de gemeten waarden
weergegeven.

apr. '85
mei '85
aug. '85
nov. 'H5
dec. '85
jan.'86
leb. '86
mit. '86
apr. '86
mei "86
jun. '86
aug. '86
sep. '86
okt. '86
nov. '86
dec. '86

Gemeten
concentratie
(Mg/0
0,7
0.9
0.5
0,5
1.2
1.4
1.4
1.2
1,11
0,9
1.0
1.1
1,4
1.4
1.5
1.6

Hoogste
waarde
(Mg/I)

Laagste
waarde
(Mg/D

8,0
10.7
4,0
3,5
14,8
20,1
21.0
20.0
13.0
12,7
11.9
14.6
20.0
20.0*
20.0*
20.0*

< 0,05*
< 0,05*
< 0.05*
< 0,05*
< 0.05*
< 0.05*
< 0,05*
< 0.05*
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0,05
< 0.05
< 0.05

* Niet waargenomen.
TABEL II- - Enkele gegevens vandeonderseheiéet

Zone
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
\l
XII

Reistijd
inonverz.
zone (jaar)
9
7,5
7
6
5
4
2

:

2
2
2
2

Reistijd
in tijnz.
pakket (jaar)
0-1
1-2.5
2.5-5
5-10
10-20
25-30
38
38
38
38
38
38

f reistijdzones.
Reisttijd
in grove
pakket (jaar)

Totale
reistijd
(jaar)

Oppervlak
An
(m2)

Fractie
bouwland

n
0.5
0.5-1
1
1-2
1-4
2-5
5-10
10-25
25-50
50-100
100-200+

9-10
9-11
10-13
12-17
16-27
30-38
42-45
45-50
50-65
65-90
90-140
140-240+

320.000
180.000
251.000
279.000
230.000
362.000
1.510.000
3.083.000
6.400.000
4.118.750
3.118.750
1.362.500

75,3
75.3
75,3
75,3
75,3
75.3
75.3
67,0
57,0
57.0
57.0
57,0

De gemiddelde concentratie isberekend op
basis van per bron gemeten waarden.

:>„(-)
5. Conclusies
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies
getrokken:
- De berekeningen zijn zeer globaal en een
aantal veronderstellingen isvoor discussie
vatbaar. Niettemin isde tendens, die uit de
berekeningen blijkt zeker plausibel en heeft
indicatieve waarde.
- Er isgeen rekening gehouden met afbraak
en adsorptie van 1,2-dichloorpropaan tijdens
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het transport met het grondwater, hetgeen
redelijk in overeenstemming ismet de
beperkte gegevensdieopditmoment bekend
zijn. Ook isgeen rekening gehouden met
dispersie. Wat dit betreft hebben de berekeningen betrekking op de meest ongunstige
situatie.
- Er is uitgegaan van een uitspoeling van
1.2-dichloorpropaan naar het grondwater
van 1 % van de gedoseerde hoeveelheid.
De meningen hierover zijn verdeeld; een
uitspoeling tot 10% wordt mogelijk geacht.
In het meest ongunstige geval zullen de
toekomstige concentraties derhalve een
factor 10hoger uitvallen dan is berekend.
- In het ruwe water van het pompstation
Noordbargeres kan vanaf 1977
1,2-dichloorpropaan aanwezig zijn. Er is
echter in 1984 voor het eerst gericht naar
gezocht en toen werd de stof ook aangetroffen. Indien geen afbraak plaatsvindt zal
de verontreiniging tot ver in de 23e eeuw in
het grondwater aanwezig blijven.
De concentratie zal in de toekomst na een
aanvankelijke daling zeer sterk toenemen.
- De thans gemeten concentraties
1,2-dichloorpropaan vormen nog maardevoorlopers van een veel sterker verontreinigde 'golf' grondwater.
De daling van de concentratie in dejaren '90
is het gevolg van een samenloop van een
aantal factoren, namelijk de vermindering
van het aandeel 1,2-dichloorpropaan in
1,3-dichloorpropeen van 25% naar 2,5%
rond 1980 en het schoon worden van de
relatief kleine reistijdzones in de directe
omgeving vanhet pompstation. Het wateruit
de verder weg liggende reistijdzones heeft op
dat moment het puttenveld nogniet bereikt
en levert dus nog geen bijdrage aan de totale
concentratie.
- De effecten van de beide scenario's
ontlopen elkaar nauwelijks. Bij een totaal
verbod op het gebruik van 1,3-dichloorpropeen bij overigens gelijkblijvende
omstandigheden zal over ca. 250 jaar geen
1,2-dichloorpropaan meer in het grondwater
aanwezig zijn. Indien het gebruik alleen
verboden zalworden inde25-jaarszone maar
niet in de rest van het intrekgebied zal de
uiteindelijke c.q. permanente concentratie
zich juist onder de 0.1 /xg/I stabiliseren.
6. Naschrift
Met dit onderzoek iswederom op treffende
wijze aangetoond, dat een eenmaal in het
grondwater aanwezige verontreiniging de
kwaliteit van dat grondwater tot inlengtevan
jaren kan beïnvloeden. De verstrekkende
consequenties daarvan voor de continuïtreit
van de openbare drinkwatervoorziening
stemmen tot nadenken, temeer daar het
nemen van beleidsmaatregelen zoals een
verbod op of een beperking van het gebruik
van een verontreinigende stof in het intrek-

gebied of de beschermingszones op een
moment dat de problemen al actueel zijn. op
de korte termijn geen enkel effect heeft.
Een zorgvuldig beheer van de grondwatervoorraad vergt somsgrote planologische
investeringen, waarvan het rendement niet
voor iedereen altijd even duidelijk zal zijn.
In een druk bevolkt en intensief gebruikt
land als het onze zal dan ook licht de gedachte
kunnen post vatten 'Kan het niet wat
minder?' In dat geval dient bedacht te
worden, dat aan het achterwege laten vandie
investering een prijskaartje kan hangen met
een bedrag, dat vele malen hoger isdan de
huidige investeringen dat bovendien betaald
zal moeten worden door de toekomstige
generaties.
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Informatievoorziening
voor regionaal milieubeleid
De ondersteunende rolvan geautomatiseerde
informatievoorziening bij de uitvoering van
provinciale milieutaken kan in de toekomst
vergroot worden. Deze informatievoorziening
moet koppelingen tussen sectoren (zoals
water, bodem, lucht) mogelijk maken, ten
behoeve van een integraal milieubeleid op
provinciaal niveau. Daarvoor moeten er
landelijk geldende afspraken komen over
definiëring en codering vanbedrijven, stoffen
en locaties. Dat isde belangrijkste conclusie
uit een oriënterend onderzoek naar de
informatievoorziening ten behoeve van
regionaal milieubeleid, waarbij Utrecht als
proefprovincie fungeerde. Het onderzoek is
in opdracht van het ministerie van VROM
uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut
voor Technische Bestuurskunde van de
TU Delft.

Integraal
Het onderzoek in de provincie Utrecht toont
aan dat de huidige informatievoorziening nog
niet isaangepast aan de meer integrale
benadering van het milieubeleid.
Bij gegevensverzameling en -beheer worden
de kunstmatige grenzen tussen sectoren nog
gehanteerd. Het isdaarom moeilijk de beschikbare informatie te benutten voor het
leggen van dwarsverbanden die nodig zijn
voor de integrale aanpak van problemen op
het milieuterrein (thema- en/of doelgroepgericht). Ook treden hierdoor doublures en
inconsistenties op.
Informatiestructuur

Aan de hand van de gegevens schetst het
onderzoek een mogelijke structuur voor de
regionale informatievoorziening over het
milieu. Op landelijk niveau dienen alleen die
gegevens verzameld en beheerd te worden
die breed toegankelijk en niet regionaal
gedifferentieerd zijn. Binnen de provincie
wordt onderscheid gemaakt naar een aantal
niveau's van toegankelijkheid en relevantie
van gegevensbestanden en informatiesystemen. De voornaamste hiervan zijn:
- een algemeen bedrijvenbestand dat ook
relevant isvoor andere terreinen zoals
ruimtelijke ordening en economie;
- algemene bestanden met registraties van
milieukwaliteit en emissies in het milieu.
Deze zijn relevant voor alle bij het provinciale
milieubeleid betrokkenen;
- deelsystemen voor onder andere vergunningverlening, sanering, klachtenregistratie en dergelijke. Deze zijn doorgaans
slechts binnen een bepaalde deelsector van
het milieubeleid relevant. Geaggregeerde
gegevens op deze terreinen dienen wel
centraal toegankelijk te zijn.
Verder zijn afspraken nodig over de sleutels
die de koppelingen tussen de verschillende
onderdelen mogelijk moeten maken.
De belangrijkste sleutelszijn: bedrijfscode,
chemische stof en locatie.
Aanbevolen wordt het beheer van de verschillende gegevens zoveel mogelijk
decentraal te laten plaatsvinden, mede in
verband met de privacy-gevoeligheid vaneen
deel van de informatie.

