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Risicobeoordeling
zware metalen en
Kaderrichtlijn Water
Ineenzesluikovernormstelling werdenin H 2 0
eindvongjaar nieuweinzichtenennieuwe
meetmethodenweergegevenmetbetrekkingtot
debiobeschikbaarheid vanstoffen. Bijdenog in
tevoerenKaderrichtlijnWaterzalnaarverwachting hiervangebruikwordengemaakt.Het
isvanbelangdatwaterbeheerders hiertijdigop
inspelen.
Medeomdatgeen rekening wordt
gehouden metdebiobeschikbaarheid van
stoffen, isdehuidige (risico)beoordeling van
oppervlaktewater metgrote onzekerheden
omgeven.Hierdoor kunnen actuele risico's
worden overschat. Inhetzesluik1)werd
weergegeven opwelkewijze,rekening houdend met debiobeschikbaarheid van stoffen,
actuelerisico'sveelbeter kunnen worden
vastgesteld.Voorzwaremetalen wordt dit
bereiktdoorconcentraties vrij-opgeloste
zwaremetaalionen [Me2*]in oppervlaktewater tetoetsen opMTR-waarden voor water.
Omdebiobeschikbaarheid vanzware
metalenzogoedmogelijk te verdisconteren
inderisicobeoordeling, moetechterelk
oppervlaktewater wordengekenmerkt door
eenaparteMTR-waarde[Me2*],die afhankelijk isvanconcentraties vrij-opgelostH*,
Ca2*enMg2+(respectievelijk [H*],[Ca2*]en
[Mg2*]).Totvoorkort wasdit niet mogelijk.
Omdit probleemoptelossenhebben wetenschappersinmiddels opbeperkteschaal
nieuwetoxiciteitstesten uitgevoerd met verschillendewaterorganismen.Medeopbasis
hiervan konden relatiesworden vastgesteld
tussen toxiciteitsgrenzen enerzijds en[Me2*],
H*],[Ca2*] en [Mg2*]anderzijds (zieook
eelding1).
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Opgrond hiervanendein het oppervlaktewater ter plaatsevastgestelde waarden
voor [Me2*],[H*],[Ca2*] en [Mg2*]kanvoor
het betreffende oppervlaktewater worden
berekend oflocatiespecifieke MTR-waarden
voorzware metalen aldan niet worden overschreden2).Hetisdaarbij overbodigomlocatiespecifieke MTR-waarden inde normstellingoptenemen.Metbehulp vandeze
(model)berekeningen kunnen zoweldelocatiespecifiekeMTR-waarden alsdematevan
over-ofonderschrijding ervan worden berekend.Dezemethodevanwerken vergt wat
rekenwerk, maar indepraktijkzaldatgeen
problemen opleveren.Hierbij kan onder
meer worden verwezen naarde praktische
ervaringen,opgedaan met het modelBioChem(RIZA). Hiermee kunnen niet alleen
actuelesituaties wordendoorgerekend, maar
ookprognoseswordengegeven vandeteverwachten risico'sondergewijzigde omstandigheden.Bijdehuidige beoordeling van
oppervlaktewater moeten ookallerleiberekeningen worden uitgevoerdalvotens kan
wordengetoetstopnormen (omrekening
naarstandaard zwevendestofbijvoorbeeld].
Denieuwe wijze vanbeoordeling levert
een(verdere)verbetering opten opzichtevan
dein hetzesluikaanbevolen wijzevan toetsing,omdat nu opeen meer correcte wijze
rekeningwordtgehouden metdebiobeschikbaarheid vanzwaremetalen.Denormstellingwordt hierbij niet meerofminder
streng,omdat wordt vastgehouden aan het
beleidsmatig vastgesteld maximaal toelaatbaarrisiconiveau (MTR),waarbij95procent
vandesoorten wordt beschermd.

Normoverschrijding van zware
metalen?
Inhetgenoemderapport overBiotic
Ligand-modellen worden negen locaties binnen rijkswateren aaneennadere beschouwingonderworpen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt vandeinmiddels bekenderelaties
tussendetoxiciteit enerzijds en [Me2*], [H*],
[Ca2*]en [Mg2*] anderzijds.Opbasis hiervan
wordt voorelkvandenegen locatiesvastgesteldof(locatiespecifieke) MTR-waarden
voorCu,Zn,NienCdworden overschreden.
Datblijkt nietofnauwelijks hetgeval te
zijn. Hoeweldit nietin het betreffende rapport wordt vermeld,isuit devermeldegegevensafteleidendat metdehuidige methodiekvanbeoordeling,waarbij geen rekening
wordtgehouden met de biobeschikbaarheid
vanzwaremetalen,MTR-waarden voorCu,
ZnenNiopveellocatiesworden overschreden.Hetaldan nietrekeninghouden metde
biobeschikbaarheid vanzware metalen
levertdusessentiëleverschillen opbijde
risicobeoordelingvandebetreffende negen
locaties.

Het lijkt uitermate zinvoldezelfde exercitieuit tevoerenvoorregionale wateren,
omdat bijdehuidige beoordeling hiervan
MTR-waarden voorzwaremetalen veelvuldigwordenoverschreden. Regionale wateren
kenmerken zichvaakdoor hogeDOC-gehaltes.Doorbindingvanmetalen aanDOCkan
[Me2*]inregionalewaterengering zijn,
waardoor overschrijding van locatiespecifiekeMTR-waarden naar verwachting sterkzal
verminderen. Bijdebeoordeling moet wel
rekeningwordengehouden met mogelijke
veranderingen indesamenstelling van het
oppervlaktewater, bijvoorbeeld doorseizoensinvloeden ofdoorgewijzigd beheer.
Ookwijzigingen indealgendichtheid ende
mogelijk daarmeegepaardgaande vorming
vanDOCkunnen daarbij vanbelang zijn
(afbeelding z).
Uit hetvoorgaandeblijkt datdeveelvuldigeoverschrijdingen van MTR-waarden
voorzwaremetalen bij dehuidige beoordelingvanoppervlaktewater mogelijk niet zijn
gerelateerd aaneen milieuprobleem. Deoorzaakmoetmet namewordengezocht ineen
onjuiste risicobeoordeling van oppervlaktewater,doordat mengeen rekening houdt
metdebiobeschikbaarheid vanzware metalen.Dezeconclusieisin overeenstemming
met het feitdatgeenditecteeffecten van
zware metalen inhetaquatisch ecosysteem
worden waargenomen2).
Alsillustratievan hetvoorgaande kan
worden vermeld datdehuidige veelvuldige
overschrijding vanMTR-waarden voor
koperinoppervlaktewater vaakgepaard
gaan meteenovermatigealgengroei.Daar
Cu2*zeertoxisch isvooralgen,isditeen
bewijsdatdegemeten koperconcenrraties
(totaal-opgelost) veelgroterzijn dan debiobeschikbareconcentraties([Cu2*]).DezeconAjb.2:
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dusieisinovereenstemming met onderzoeksresultaten; vandetotale hoeveelheid
opgelost koper blijkt tot99procent te zijn
gebonden aanDOC.

Kaderrichtlijn Water
Bijhetvankracht wordenvandeKaderrichtlijn Waterzullendoordewaterkwaliteitsbeheerders,afhankelijk van kostenente
verwachten resultaten, maatregelen moeten
wordengenomen om normoverschrijdingen
voorzwaremetalen enorganische contaminanten terug tedringen.Nuhetsteedsduidelijker wordt datdehuidige normoverschrijdingen inbelangrijke mate worden
veroorzaakt doordat mengeen rekening
houdt metdebiobeschikbaarheid vanstoffen, luidt deverwachting datde beoordeling
vandekwaliteit vanoppervlaktewater op
basishiervan zalworden bijgestelde. Waterkwaliteitsbeheerders zoudenerdanookverstandig aandoeneerstnategaan inwelke
mateoverschrijding vanMTR-waardennog
voorkomt indien rekeningwordt gehouden
metdebiobeschikbaarheid vanstoffen, alvorenszij(kostbare) maatregelen gaan voorbereiden omdehuidige normoverschrijdingen

terug tedringen.Ditgeldtdestemeer
omdat inhetkader vandeKRWde waterkwaliteitsbeheerders uiteindelijk niet zullen
worden afgerekend ophetbehaalde resultaat,maaropdeuitvoeringvandegoedgekeurdemaatregelen. Metnadruk moet echterwordengestelddatrekeninghouden met
biobeschikbaarheid vanstoffen geen argument behoort opteleveren omeen minder
strengemissiebeleid tevoeren,omdatjuist
doordieemissiebeperkende maatregelen de
huidige waterkwaliteit verbeterdeten
opzichtevandievanenigedecenniageleden.
Uit hetvoorgaande blijkt dat, indien
rekening wordtgehouden metdebiobeschikbaarheid vanzwaremetalen,overschrijding vanMTR-waarden vooroppervlaktewater naarverwachting nietofslechts
inbeperktematezalplaatsvinden.Infeite
geldt hetzelfde voororganische contaminanten.InhetkadervandeKRWbestaaterdan
voorgenoemdestoffen geen noodzaakvoor
hetnemen vanverderemaatregelen. Ineen
dergelijke situatie issaneringvan waterbodemsevenmin aandeorde.Dit beeldisin
overeenstemming methetgeen indeeerder

genoemdeserieartikelen inH 2 0werd vermeld,namelijk datsaneringvanwaterbodemsveelalnietzinvol is.Welblijft overschrijding vannormen voorfosfaat en
stikstofendedaarmeeverband houdende
eutrofiëring eenprobleem. ^
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