REACTIE

Zesluik over
normstelling:
Weerwoordop
Rijkswaterstaat
InH 2 0191/m24,2005,iseenzesluikweergegevenovernormstelling,geschrevendoorde
herenKamerling,DeRooijenCornelissen. In
H 2 0 25/20',2005wordendaardoorP.denTiestene.a.vanRijkswaterstaat kanttekeningenbij
geplaatst.Daaruitblijktdateengrootdeelvan
hetbetoog,weergegeveninhetzesluik,ophun
steunkanrekenen.Datiswinst.Inditlicht
bezienmoetonderstaandweerwoorddanook
wordengelezen,volgensKamerling,DeRooi)' en
Cornelissen.
Zoalsweergegeveninhetzesluikwashet
reedslangbekenddatnormen,berustendop
totaalgehalten, onjuist waren.Daaromzou
deklassenindeling metdedaaraan verbondenbeleidsconsequenties moeten worden
vervangendooreensysteemdatisgebaseerd
opconcentraties vrij-opgelostestof, omdat
concentraties vrij-opgeloste stofzijn gerelateerdaanecotoxicologische risico's.Daarom
hebben ookdehuidige interventiewaarden
(totaalgehalten)geen'triggerfunctie', omdat

REACTIE

Weerwoordop
commentaar
Stichting Reinwater
InHjO werddevijfdeaflevering vaneen
zesluikovernormstellingweergegevenmetals
titel:'UitvoeringRuimtevoordeRivier
belemmerddooronjuiste milieuregels'.
InH2015/z6,2005 heeftdeStichting
Reinwateropdezeajlevering commentaar
geleverdonderdetitel:'Reinwaterwilverantwoordeomgang metvervuildegrond'. HierondereenweerwoordvandeherenKamerling
enDeRootj.
DeStichtingReinwater ondersteunthet
initiatiefomdeklassenindelingtevervangendooreenalternatiefwaarbij eenbetere
relatiewordtgelegd tussendeaanwezige
verontreinigingenrisico's.Datiswinst.De
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daarmeegeenonderscheid kanworden
gemaakt tussen'ernstig'enniet 'ernstig'
veronrreinigd sedimen:.
DenBestene.a.gaaninop gewijzigde
omstandigheden inhetgevalbaggeropde
kant wordtgezet.Zijconcluderendatde
beoordelingvanbaggerspecieopdekant
beterzoukunnen plaatsvinden opbasisvan
totaalgehalten.Datisonjuist. Voororganischecontaminanten geldtdatniet biobeschikbarestoffen (gebondenaanroet]ookop
dekant nietkunnen wordenafgebroken en
nietkunnen wordenopgenomen door organismen.Mogelijke wijzigingen indetoxiciteitvanzwaremetalen behorenteworden
vastgesteldaangeaëreerdemonsters, waarbij
concentraties vrij-opgeloste metaalionen
bepalend zijn.Metmodelberekeningenkan
despeciatievanzwaremetalen wotdengesimuleerd,mitsmenbeschikt overvoldoende
invoergegevens metbetrekkingtothetsediment (H 2 020, 2005).
Nieuwemeetmethodenenkostenbesparingen
Denieuwemeetmethoden zijn routinematigtoetepassen,reproduceerbaaren
betaalbaar;certificering hadallang kunnen
plaatsvinden.Indiendenieuwe meetmethodendirectbijdeeerstelijnsbeoordelingwordeningezet,isdataltijd kostenbesparend.
Deechtekostenbesparingen worden echter
verkregendoorhetvermijden vanonnodige
maatregelen.Debeslissingtenaanzienvan

StichtingReinwater spreektechteropdevolgendepunten hunzorguit.
Normstelling
Inaflevering vijfzoudesuggestiewordengewektdatnormstelling nietnoodzakelijkzouzijn.Datisonjuist, wanrinhet
zesluikwordennujuist voorstellengedaan
vooreenverbeterdenormstellingopbasis
vanconcentraties vrij-opgeloste stof InH 2 0
20,2005wordendaarbijdebepalingsmethodenvoorderelevantestoffen weergegeven.
Welwordtinaflevering vijfvermelddaterin
feitevooruiterwaarden,metnamevoorzwaremetalen,geenbetrouwbare normstelling
beschikbaar is.Vervolgenswordtinafleveringvijfweergegevenopwelkewijzemenin
hetkadervanhetActiefBodembeheer toch
opeenverantwoordewijzerekeningkan
houdenmetmilieurisico'szondertebeschikkenovereenbetrouwbare normstelling.
Stortenvanvervuildegrondinputten
Inaflevering vijfzoudeindruk worden
gewektdathetstorten vanverontreinigde

desaneringvanhetKetelmeer isdaarbij illustratief
Saneringwaterbodems
Tentijdevandeaanbestedingvande
saneringvanhetKetelmeer(2000)washet
bekenddatnochecotoxicologische risico's,
noch risico'smetbetrekkingtotdeverspreidingvanftoffen naarhetgrondwaterof
naarhetIJsselmeer(1)argumenten opleverdenomdaadwerkelijk totsaneringoverte
gaan.HetargumentomklasseIVslibte
verwijderen omdathetgebiedeenrecreatievefunctie heeft, iseengevolgvanhetfeit
datdeoverheid tenonrechtedeterm 'ernstig'hanteert,waardoor men gedwongen
wordtaandie'ernstige'situatiehethoofd
tebieden.
VolgensdeKaderrichtlijn Water(KRW)
zoueenmogelijke saneringvandewaterbodeminhetgedingzijn, indiendekwaliteit
vanhetoppervlaktewater nietaandenorm
voldoetendeverontreinigde waterbodem
eensignificante bijdrage levertaandeverontreiniging vanhet oppervlaktewater.
Zoalsuithetzesluikblijkt, zaldatlaatste
veelalniethetgevalzijn.Ofdevervuilde
krekenindeBiesboscheensignificante bron
zijn voordeverontreinigingvanhetoppervlaktewater kanpaswordenvastgesteldna
metingvanconcentratiesvrij-opgeloste stof
inhetoppervlaktewateteninhetporiënwatervandetoplaagvanhetsediment.

grondinputten infeiteonbekommerd zou
kunnen plaatsvinden.Diesuggestieis
onjuist. Inaflevering vijfwordt weergegeven
datopbasisvanzeerveelonderzoekisvastgesteld datbergingvanbagger,verontreinigd metzwaremetalenenorganischecontaminanten,indepotsonderwaterin
principeeenverantwoordeoplossingbiedt.
Hierbij kanonder meerwordenverwezen
naardetallozestudiesmetbetrekkingtotde
Sluftet, IJsseloogeneenlandelijkemilieueffectrapportage (1992).Tevenswerdendoor
Rijkswaterstaat uitvoerigestudies verricht
naardemogelijkheden vanverantwoord
stortenvanvervuildegrond inputten.De
conclusiesmetbetrekking tothetstotten
vanvervuildegrond inputten wijken nietaf
vanzojuist vermeldeconclusiesmetbetrekkingtotdebergingvanbaggerspecie,mits
deverspreidingvanvervuildegrond tijdens
ennahetvullen vandeputgrotendeels
wordtvoorkomen enervoldoende sulfide
aanwezigisomzwaremetalen tebinden.Er
wotdtdusduidelijk weergegevendathet
verantwoordstortenvanvervuildegro

Bio-assays
DenBestene.a.zijn evenalsde auteurs
vanhetzesluikvanmeningdatbio-assayszo
goedmogelijkzoudenmoetenaansluiten bij
dewerkelijke situatieinhetveld.Bijdehuidigestandaard bio-assaysisdatechter niet
hetgeval,waardoorgeenbetrouwbaar beeld
wordtverkregen tenaanzienvandetoxiciteit.Inzijn inaugureleredeteWageningen
op15december 2005zegtKoelmans hierover:
"Chemischeconcentraties,mits gecorrigeerd
voorbiologischebeschikbaarheid,zijn veel
beterevoorspellers vooreffecten inhetveld
dandestandaardbio-assays.Slechtsin het
gevalbio-assaysaansluiten opdeomstandigheden insitu,heeft hetzineenrelatiete
leggen tussenderesultaten ervanenconcentratiesvrij-opgeloste stof Deoorzaakvan
toxiciteitkandanworden vastgesteld,
evenalsmogelijk tenemen maatregelen.
Excellentevoorbeelden hiervanworden in
hetzesluikendoorZwolsman (3)weergegeven."
Toekomstigbeleid
Uitdekanttekeningen vanDenBesten
e.a.blijktdatdehuidige interventiewaarden
belemmerend zijn inhetkadervandedoelstellingen vandeKRW.Interventiewaarden
zijn ookvankrachtvoor'droge'bodems en
werden onderverantwoordelijkheid van het
Ministerievan'/ROMvastgesteld.Daar
nieuweinzichten ookgeldenvoor'droge'
bodems,zouookhetbeleidvoor'droge'

putten aanrandvoorwaarden isgebonden.
Inhetcommentaar vandeStichting
Reinwater wordtvervolgens aangegeven
onderwelkevoorwaarden ergestort zou
mogenwordeninputten,waarbij onder
meerwordt vermelddatzou moeten worden
voldaanaanIBC-criteria.Datisniet nieuw.
Bijhiervoorvermeldestudieswerddaarook
vanuitgegaan.Omditallesoptimaalte
bewerkstelligeniseen locatiespecifiek
onderzoek noodzakelijk, waarbij met behulp
vanmodellenzogoedmogetijkdeverspreidingvanstoffen naaren LH het watervoerend
pakket indetijd wordtberekend. Daarna
behoortdeoverheidt. beoordelenofde
voorspeldesituatietenaanzienvanverspreidingvanstoffen in hetwatervoerend pakket
aanvaardbaar moetwordengeacht.Vanenigeverspreidingvansroffen zal altijd sprake
zijn,maardeoverheidheeft daar strenge
criteriavooropgesteld.DeinhetBeleidsstandpunt BergingBaggerspecievermelde
maximaleuitlogingvanbijvoorbeeld fluorantheenismeerdaneenfactor 100lagerdan
dehuidigeatmosferischedepositie.Zelfsals

bodemsopnieuwe wetenschappelijke
inzichten moetenwordengeënt. Mogelijk
dathetzesluikinH 2 0,eenartikel inBodem
(2)enindeNRC(Roetinhetmeten,10
december 2005)voorVROMaanleidingzijn
zichopdezeproblematiek nader tebezinnen.
Uithetvoorgaandeblijktdat,zolangde
huidige interventiewaarden vankracht zijn,
detoepassingvannieuwbeleid wordt
belemmerd. Overdemate waarin Rijkswaterstaat enanderewaterkwaliteitsbeheerdersditprobleemkunnenomzeilen, kunnen
deaureursvanditweerwoord geenoordeel
vellenomdatzij nietkunnen reagerenop
eendoorDenBestene.a.genoemd concept
(CirculaireSaneringWaterbodems).Pasna
publicatieervankandediscussiedaarover
wordengevoerd.
Dr.Ir.G. Kamerling
Dr.G. Cornelissen
Drs.N. de Rooij
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non-probleem? I-LO 14/15.2005.

wehetprobleemvanfijn stofhebben opgelost(endaarmeedeemissievan fluorantheenmetbijvoorbeeld eenfactor 10hebben
verlaagd)zaldeatmosferische depositienog
steedsveelhogerzijn dandeuitloging uit
eendepot.
Totslotgaan ondergetekenden niet
naderinopallerleijuridischeen bestuurlijkecomplicaties,daardiegeenonderdeel uitmakenvanhetzesluik.Welkan worden
gestelddatdedoorin hetzesluikgedane
voorstelleneengrootaantal regels overbodig
wordtzonderdatmilieubelangen worden
aangetast.<f

ACTUALITEIT

Illegale middelen in
de kassenteelt
Tuindersgebruikenopgroteschaalverboden
bestrijdingsmiddelen. BijeenmetinginhetkassengebiedWestlandwordthetmaximaaltoelaatbarerisiconiveauvoordeverbodenstof
Dichloorvoszelfsmet/8.oookeeroverschreden.
Bijmetingen indiverse tuinbouwgebieden invoornamelijkZuid-Holland zijn
gedurende eenaantaljaren forseen structureleoverschrijdingen gemeten.In het
Westland eninhetOostland bijBerkelen
Rodenrijszijn indriejaar tijd opveertien
verschillende plekkenruim vierhonderd
metingen verricht,waarbij maar liefst27
bestrijdingsmiddelen zijngevondendiede
maximalegrenswaarden overschrijden,
waarbij hetaljarenlangverboden Dichloorvosmet eenoverschrijding van78.000keer
eruit springr.Dezestoftastdewerkingvan
ademhaling-envleugelspieren vaninsecten
aan,waardoor vliegjes letterlijkdooduit de
lucht vallen.Bijmensen verstoortdestofbij
hogeconcentraties dewerkingvanhet
zenuwstelsel enkanhetleiden tot huidaandoeningen, misselijkheid, zwetenendiarree.
HetRIZAheeft inopdrachtvanRijkswaterstaatalleafzonderlijke metingenvande
waterschappen samengebracht inhetrapport.IndiversegebiedeninZuid-Holland
zijnintotaalnegentienverbodenbestrijdingsmiddelengevonden.Bijkassenin het
gebiedSchielandwordtbijvoorbeelddemaximaleconcentratievandekankerverwekkende
stofParathion-methyl met40.000keeroverschredenenvoordestofabamectineisdat
maarliefst 35.000keer.InhetWestlandisde
overschrijding vandestofparathion-ethyl
ruim5.000keer.InhetgebiedvanWaterschap
HollandseDeltazijnmaarliefst twaalfstoffengevondendiedenormen overschrijden.
DeZuid-Hollandse Milieufederatie is
geschrokken vandezecijfers endringt aan
opmaatregelen, f
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