<*M&
,*\8>

ACHTERGROND

RELATIE TUSSEN M O N I T O R I N G P R O G R A M M A E N
GRONDWATERMEETNETTEN

Drinkwaterbedrijven
kunnenbijdragen
aanuitvoering
KaderrichtlijnWater
DedrinkwatersectorkaneenbelangrijkebijdrageleverenaanhetoperationaliserenvandemonitoringvoorschriftenuitdeKaderrichtlijnWater.DeNederlandsewaterbedrijvenenKiv/aWaterResearch
hebbenveelkennisinhuisoverdekwaliteitendekwetsbaarheidvangrondwaterhchamen.Voorde
drinkwaterwinningonderhoudendewaterbedrijven nualeenuitgebreidmeetnet.Derijksoverheid heeft
dedrinkwaterbedrtjvengevraagdeenbijdrageteleverenaanhetmonitoringprogramma voorgrondwaterlichamen.VolgensdekoepelorganisatieVEWINenKiwadraagtdeondersteuningbijaandedoelstellingenvandedrinkwatersectoromwateralsbronvandrinkwaterduurzaamtegebruiken.
DeKaderrichtlijn Water(KRW)gaatervoor
zorgendatalhetwaterbeheerinNederlandop
een'Brusselse'leestwordtgeschoeid.Datgeldt
ookvoorhetbeheervangrondwater.DeKRW
formuleertalsdoelstellingenvoorhetgrondwatereengoedechemischeengoedekwantitatievetoestandin2015.Elkeafwijking daarvan
enelkesignificanteenaanhoudend stijgende
trendvandeconcentratievaneenverontreinigendestofdiedezegoedetoestandbedreigt,
moetwordenvastgestelden teruggedrongen.
Nogditjaarwordendeprogramma'svoorde
benodigdemonitoringgemaakt.

Grondwatcrlichamen
Vorigjaarzijndegrondwaterlichamen
beschreven,alsonderdeelvandekarakteriseringvandestroomgebieden.Nederlandis
voorlopigingedeeldin20grotegrondwaterlichamen.Inderapportageszijnbinnendeze
grotegrondwaterlichamen apartekleine
grondwaterlichamengedefinieerd voorde
drinkwaterwinning(ziekaart).Debijbehorendebeschermingsgebiedenzijnopgenomenineenregister.Inhetstroomgebiedbeheersplanzalwordenaangegevenofvooreen
grondwaterlichaam datalsbeschermdgebied
isaangewezen,extrabeschermendemaatregelennodigzijn enwaardiedanmoeten wordengenomen.Bijdebepalingvandeomvang
vandezekleinegrondwaterlichamen isvoorlopiguitgegaanvanwaterlichamendiezijn
gebaseerdopdebestaande25-of100-jaars
zones.Ditjaarwordtdevoorgesteldeindeling
ingroteenkleinegrondwaterlichamen tegen
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hetlichtgehouden.InBrusselzalaanvullend
ongetwijfeld ooknogeenvergelijkinggaan
plaatsvinden tussendeNederlandsemethodiekvoorindelingendemethodiekwaarmee
anderelandengewerkthebben.InhetDuitse
deelvandeRijndelta wordtbijvoorbeeld geen
onderscheidgemaakt tussendedoelstellingenvoorgrondwaterlichamen voordedrinkwatervoorzieningenanderegrondwaterlichamen,zoalsinNederland welhetgevalis.

Uitwerking Grondwaterrichtlijn
IndeGrondwaterrichtlijn zullen criteria
wordengeformuleerd voordebeoordeling
vandegoedechemischetoestandenvoorde
beoordelingvanwaargenomen trendsinde
chemischekwaliteit vanhet grondwater.
Dezerichtlijnzitmomenteelineeneerste
besluitvormingsrondevanhetEuroparlement.Uiterlijk 22juni 2006moetendelidstaten drempelwaarden vastgesteld hebben
voordestoffen dieinde Grondwateirichtlijn
(bijlage III;deelAienA2)worden genoemd
envoorelkeandereverontreinigende stofdie
erdeoorzaakvanzoukunnen zijn dateen
grondwaterlichaam als'ar risk'wordtaangemerkt.'Atrisk'houdt indatnietwordt verwachtdatvooréénofmeerderestoffen in
2015degoedetoestand bereiktzalzijn.

Potentiële inbreng
Dedrinkwatersector kandeoverheidbij
hetvervullenvandemonitoringvoorschriften uitdeKRWnaastdemeetnettenende
daaruit afkomstige gegevensookeenschat

aangeobydrologischeenhydrogeochemische(systeem)kennis beschikbaar stellen.
Momenteelbewakende waterbedrijven
inhetkadervanhetWaterleidingbesluitde
waterkwaliteit.Debedrijven verzamelenop
uniforme wijze kwaliteitsgegevens vanruwwaterenreinwater,dielandelijk worden
opgeslagen inhetdoorKiwa onderhouden
REWAB-bestand('registratieopgavenvoor
dewaterleidingbedrijven') engerapporteerd
aandeVROMInspectie.Daarnaast hebben
waterbedrijven veelalnogextrabewakingsmeetnetten ingericht rondkwetsbare winningen.

Aandachtspunten
Het isinhetbelangvandedrinkwatersectordatdeKRWgoedwordtuitgevoerd:de
kaderrichtlijn streeft immersnaar drinkwatetbereidinguitdedaartoe aangemerkte
bronnenmeteenvoudige middelen.De
drinkwatersector heeft aangegeven niet
alleenmeetgegevens tewillen leveren,maar
ookactiefenopentewillenmeewerkenaan
deimplementatie vandeKRWenhetopstellenenuitvoerenvan monitoringprogramma's.Desectorzietechternogeenaantal
aandachtspunten bijzijn rolindemonitoringvan grondwaterlichamen.
Dewaterbedrijven stellendatmonitoringvoordeuitwerkingvandeKRWeen
andersoortigeactiviteit isdanmonitoring
voordekwaliteitsborgingvandedrinkwatervoorziening;hetmeetdoel isanders.
Monitoring voordrinkwaterwinningis
gericht opkwaliteitsborgingvanhetproductenalszodanigingebedinhet bedrijfsproces.MonitoringvoordeKRWisineerste
instantiegerichtophetveiligstellenvanecologischedoelenenheeft daarom systeemgericht kwaliteitsbeheer alsdoel.Voorde
waterbedrijven ishetbijna vanzelfsprekend
dathungegevens beschikbaar zijn voorde
kwaliteitsbeoordelinginhetlichtvande
KRW,maarhetisdevraagofdezegeg 'ens
passenindemonitoringopzet vandeKRW,
zoalsdaarnuovergedacht wordt.
Dewaterbedrijven hebbenwaterkwaliteitsgegevensaangeleverdvoordeeerste
karakteriseringva^degrondwaterlichamen
vanditjaar.Kiwaheeft dekwaliteitvande
KRW-grondwaterlichamenopdedieptevan
deNederlandse drinkwaterwinningen
beschreven.Dekwalitatievebeschrijvingen in
derapportagesvoorBrusselzijnechtergebaseerdopeenbeperktaantalparameters,zoals
nitraatenbestrijdingsmiddelen. Bovendien
zijndieparametersveelalalleengemetenin
ruwwater.Mogelijkeknelpuntenvoorde

kingvoormenselijkeconsumptie heeft verderbaatbijinformatie overhet landgebruik,
deouderdomvanhetonttrokken waterende
natuurlijke achtergrondsamenstelling.Aanbevolenwordtombijdeinterpretatievan
kwaliteitsgegevensminimaalonderscheid te
maken tussenoeverinfiltraat, kunstmatig
infiltraat engebied«dpengrondwater.Deze
aanvullendeinformatiedraagtbijaaneen
nauwkeurigerinschattingvanrisico'sen
kwetsbaarheid vangrondwatcrlichamen voor
verontreinigingen.
Omdat dedoelstellingvandeKRWvooralecologischgericht is,dekthet huidige
meetnetenmeetprogramma vandewaterbedrijven deKRW-verplichtingen duswaarschijnlijk nietvolledigaf ooknietvoorde
kleinegrondwaterlichamen dievoormenselijkeconsumptieaangewezen zijn.
Demeetpunten indeKRW-monitoringprogramma's vallennietautomatischsamen
metdemeetpunten vande waterbedrijven
(zieschema).Vooralde'early warning'monitoringdirectonderhetmaaiveld valt
niet binnendecompetentievandewaterbedrijven.Zijmonitoren voorhun bedrijfsvoeringdekwaliteitvanhet toestromende
grondwater veelalalleenopgroterediepte.
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Omvangvandegrondwaterlichammmetonttrekkingvoormenselijkeconsumptie.(Bron:RegisterBeschermde
GebiedenKRWNederland,versie21december2004).

drinkwatervoorziening worden opdezewijze
danooknietcompleetentijdig inbeeld
gebracht,zoalsdeKRWvereist.Voorde
definitieve karakteriseringvandegrondwaterlichamen ishetdaaromgewenstdatper

grondwaterlichaam depotentiëleprobleemstoffen voordedrinkwaterbereiding inbeeld
wordengebrachtenhiervoor drempelwaardenwordenafgeleid.Onderzoeknaardekwaliteitvangrondwaterlichamen met onttrek-

OverzichtvandemeetbehoejteuitdeKaderrichtlijnWaterenhetWaterleidinjbeslmt.
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Dewaterbedrijven zullen inhetbelang
vanhetdrinkwaterproductieprocesaltijd zelf
derelevantestoffen blijven meten.Zijzijn
zichtegelijkertijd ookbewustvandevu
omgegevensdienodigzijn voordeKRWen
onderkennen dateenuniforme aanpakvan
aanlevering,verwerkingeninterpretatievan
gegevensvanbelangisomdedoelstellingen
vandeKRWterealiseren.Voordeelisookdat
zoaandachtspunten dievoordeheledrinkwatersectorgelden,snellerwordengeïdentificeerd.Dewaterbedrijven onderzoeken
samenmetKiwanoedit hetbestekanwordengeorganiseerd,rekeninghoudend metde
lopendeactiviteiten.ZonemenVEWINen
Kiwainitiatievenomtebezienhoehet
REWAB-bestand endeindivicuelcdatabankenvandewaterbedrijven opeenslimme
manier teontsluiten zijn voordeKRW. Deze
activiteitsluitgoedaanbijde ontwikkeling
vanK1DAP(Kiwadatabasepompstations).
Hierinwordenlangjarige reeksenvanruwwatergegevensopgenomenevenalsachtergrondgegevens,zoalstypewinningen landgebruik.Deinzetvandedrinkwatersectoris
omallerelevanteregionaleenlandelijke kennisenexpertisezoefficiënt mogelijk te
mobiliserenvoorde kwaliteitsbeoordeling
vandegiondwaterlichamen. *T
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