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Ten geleide

‘Normen voor het w aterbeheer’ is een achtergronddocum ent bij de 
Regeringsbeslissing vierde Nota Waterhuishouding (N W 4 ,1999). Het is 
opgesteld door C. van de Guchte, M. Beek (RIZA), J. Tuinstra en 
M. van Rossenberg (IWACO)1*, in nauwe samenspraak met de leden van 
het Rijkwaterstaat Overleg N orm stelling (RON). A is klankbord hebben 
gefungeerd de werkgroep CIW-V, de werkgroep Urgentie en Interventie
waarden van de S tuurgroep Bodem, de werkgroep Bagger van de 
S tuurgroep W aterbodem  en de Stuurgroep Integrale Norm stelling 
Stoffen.
Dit docum ent wordt uitgebracht door de C om m issie Integraal W ater
beheer (CIW). Goedkeuring vond plaats in oktober 1999. De CIW  is het 
bestuurlijk  overlegkader voor de afstem m ing van beleid en uitvoering 
van integraal waterbeheer. Het Inter-provinciaal Overleg, de Unie van 
W aterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gem eenten en de 
m inisteries van V&W, VROM en LNV nemen hieraan deel.

‘Normen voor het w aterbeheer’ geeft een uitgebreide toelichting op de 
grote diversiteit aan milieukwaliteitsnormen waar het zout- en zoetwater
beheer mee te maken heeft. In d it docum ent zijn de m eest recente 
getalswaarden uit de nieuwe circulaires bij de W et Bodembescherm ing 
verwerkt. Er wordt ingegaan op de Bodem Gebruiks Waarden, zoals die 
in het kabinetsstandpunt over de Beleidsvernieuw ing Bodem sanering 
(BEVER) zijn vastgelegd, en er zijn enkele correcties en w ijzigingen 
op de norm enbijlage van NW4 doorgevoerd. Deze zijn inm iddels vast
gesteld in de m inisterraad van 12 mei 2000.

Daarm ee geeft dit nieuwe docum ent, ‘Normen voor het w aterbeheer’, 
een uiterst actueel overzicht van de thans geldende milieukwaliteits
normen.
L' i.T o p r e d e n  m o t  q m a :qwaa¡x ien  d ie  z i jn  v e rm e ld  in

do R oa-a  a 'a s o v a '  v a r a  V ip a ja  N o ta  WaSta ip i iahaud ir 'sg  (NVV4 P g e id e n  

pp a « q q q g o n p q  a p ;a ia q a a :d > -a  van da C -V V -doc i im en t .

Naast het overzicht van getalswaarden gaat het docum ent in op de 
w ijze waarop deze worden afgeleid, én op de w ijze van om gaan daar
mee. R isicogrenzen, eenduidige ijkpunten op één en dezelfde m aatlat 
voor alle stoffen, spelen daarin een steeds belangrijker wordende rol.

Noot
1 Thans werkzaam bij R ijkswaterstaat-directie Limburg.
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Verder wordt de relatie toegelicht tussen m ilieukwalite itsnorm en en de 
brongerichte em issieaanpak, en die met de productkwalite itsnorm en 
voor baggerspecie.

‘Normen voor het w aterbeheer’ gaat in op de status en doorwerking 
van al deze m ilieukwalite itsnorm en, en geeft een eerste handreiking 
voor een gebiedsgerichte differentiatie en beoordeling.
H ierm ee komt dit docum ent ‘Normen voor het w aterbeheer’ tegem oet 
aan de toenem ende wens om meer inform atie over m ilieukwalite its
norm en toegankelijk te maken voor de praktijk van het waterbeheer. 
Integraal waterbeheer, en daarin ook genuanceerd m aatwerk in het 
om gaan met m ilieuverontreinigende stoffen, zijn im m ers slechts 
m ogelijk ais beschikbare kennis daarover goed w ordt gedeeld.

‘Normen voor het w aterbeheer’ zal u antwoord geven op vele vragen 
rond dit onderwerp. Ik hoop dan ook dat het een nuttig en veelgebruikt 
naslagw erk zal blijken te zijn.

Voorzitter van de C om m issie Integraal W aterbeheer, 
dr.lr. J. IJff
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Samenvatting

De hoofdlijnen in de vierde Nota W aterhuishouding (NW 4) over het 
onderw erp norm stelling zijn:
- De wettelijke kwalite itsnorm en voor specifieke functies van 

oppervlaktew ater blijven (voorlop ig)1) van kracht, in afwachting van 
de im plem entatie van de EU-kaderrichtlijn water.

- De algem ene m ilieukwalite itsnorm en voor oppervlaktew ater en 
sedim ent zijn op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de normen 
in de NW 3/ENW  [referentie 2,3]. De belangrijkste w ijz ig ing is de 
introductie van het Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau ais eenduidig 
ijkpunt voor alle stoffen.

- De productkwalite itsnorm en voor baggerspecie zijn in NW 4 slechts 
beperkt aangepast. In de komende planperiode zal de rigide klassen
indeling van baggerspecie worden gewijzigd in een m eer gedifferen
tieerd stelsel van criteria  voor de verspreiding en toepassing van 
baggerspecie.

In Integrale N orm stelling Stoffen [INS, referentie 8] zijn de m ilieu
kwalite itsnorm en voor de com partim enten w ater (oppervlaktewater, 
sedim ent) en bodem (grond en grondwater) en lucht vastgesteld.
Deze zijn opgenom en in de vierde Nota W aterhuishouding [NW4, 
referentie 1] en daarm ee van kracht geworden voor het waterbeheer. 
De kwaliteitsnormen voor water, bodem en lucht zijn voor zover mogelijk 
onderling afgestemd.
In deze nota is de recentste rapportage van het project Integrale Norm
stelling Stoffen [referentie 8] en de nieuwste versie van de W bb-circu- 
laire Streefwaarden en interventiewaarden bodem sanering [referentie 
15] verwerkt. Ook zijn de actuele regelingen Vrijste llingsregeling 
sam enste llings- en im m issiewaarden bouw stoffenbeslu it en Besluit 
vrijs te llingen stortverbod buiten inrichtingen opgenomen.

De norm enkaders genoem d in de NW4 zijn (onder andere) hierdoor 
enigszins gew ijzigd. Een gew ijzigde versie van de norm enbijlage (b ij
lage A) van de Vierde nota waterhuishouding zal separaat van Normen 
voor het W aterbeheer worden uitgebracht, na vaststelling door de 
Tweede Kamer. De w ijz ig ingen zijn echter reeds verwerkt in Normen 
voor het W aterbeheer en betreffen:
- het opnem en van de streefwaarden voor ondiep grondw ater voor 

metalen;

Noot
1 De bestaande richtlijnen vervallen niet vóór het jaar 2007.
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- het toevoegen van stoffen waarvoor recent in INS kader streef- en 
MTR waarden zijn vastgesteld;

- het toevoegen van stoffen waarvoor recent interventiewaarden of 
indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging zijn vastgesteld;

- het opnem en van de gew ijzigde toetsingsregel voor schone grond 
(klasse 0);

- het vervallen van de bodem typecorrectie voor PAK voor zandige 
bodems in de uniforme gehaltetoets zoute wateren per 1 januari 2001 ;

- het weer toevoegen van de toetsingsregel en de toevoegingen ‘zeer 
bezwaarlijke s to f’ bij de uniforme gehaltetoets zoute wateren, conform 
de Evaluatienota Water;

- een nadere toelichting bij het meten van stikstof, fosfaat en chlorofyl-a 
in oppervlaktewater;

- een aantal specifieke getalsm atige correcties/aanpassingen van:
•  het MTR sedim ent voor heptachloor;
•  de streefwaarden sedim ent van de tributyltinverbindingen en de 

trifenyltinverbindingen;
• ‘s llic ium verbindingen’: vervanging door de organische silicium- 

verbinding octam ethyltetrasiloxaan, met nieuwe getalsm atige nor
men;

•  de nutriëntparam eters voor de Noordzee;
•  de getalswaarden uniform e gehaltetoets voor aldrin, endrin, hep- 

tachloorepoxide en dieldrin;
•  de streefwaarde grondw ater van de stofgroep DDT/DDD/DDE;
•  de streefwaarde en interventiewaarde grondw ater van de ‘som 

drins ’;
•  het ind icatief niveau voor ernstige verontreiniging van sedim ent 

voor butylacetaat;
•  de streefwaarden grondwater voor 12 vluchtige organische ver

bindingen;
•  streefwaarde sedim ent voor azinfos-m ethyl.

1. ínhoud en doelgroep van d it ach tergronddocum ent

Dit achtergronddocum ent gaat in op  de m ilieukwalite itsnorm en, de 
relatie tussen m ilieukwalite itsnorm en en de em issieaanpak en de 
productkwaliteitsnormen voor baggerspecie. De afleiding van de normen 
en de veranderingen ten opzichte van de NW3 worden toegelicht. Er 
wordt ingegaan op de status en doorwerking van de normen, en er wordt 
een eerste handreiking gegeven voor de gebiedsgerichte differentiatie 
en beoordeling. Het docum ent is geschreven voor de rijks- en regionale 
waterbeheerders.

Em issie-eisen blijven buiten beschouwing. Over het om gaan met 
effectm etingen en bio-assays verschijn t een separaat achtergrond
document.
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2. Norm stelling ín het w aterbeleid

De tw ee-sporenaanpak in het waterbeleid bestaat uit een em issie- 
spoor en een im m issie- of waterkwalite itsspoor. De em issieaanpak 
staat voorop. In het im m issie-spoor v indt een toetsing aan m ilieu
kwalite itsnorm en plaats om te zien of een (verdere) brongerichte aan
pak noodzakelijk is. De tw ee-sporenaanpak blijft ook in NW4 ongewij
zigd.

De afgelopen jaren hebben verschillende wijzigingen in de normstelling 
plaatsgevonden. Deze hangen samen met de ontw ikkeling van het 
w aterbele id en met de toegenom en kennis over effecten van stoffen 
op mens en milieu. De grote lijn in de ontw ikkeling is de verschuiving 
van basiskwaliteit voor oppervlaktewater (IMP-water) via effectgerichte 
norm en voor oppervlaktew ater en sedim ent (NW3) naar norm en die 
volgens de ris icobenadering zijn onderbouw d en die intercom parti- 
mentaal zijn afgestem d (NW4). D aarnaast blijven (tenm inste to t het 
jaa r 2007) de wettelijke kwalite itsnorm en voor specifieke functies van 
oppervlaktew ater geldig.

De belangrijkste verandering die NW 4 met zich mee brengt is een 
andere kijk op m ilieukwaliteitsnorm en. De algem ene m ilieukwalite its
norm en (MTR en streefwaarden) zijn vaste ijkpunten. Er bestaat 
nadrukkelijk de ruim te voor gebiedsgerichte d ifferentiatie en beoor
deling. Voor van nature voorkom ende stoffen (nutriënten, metalen) is 
d ifferentiatie in (eind)doelste llingen m ogelijk. Voor m ilieuvreem de stof
fen is priorite itstelling en fasering van de aanpak mogelijk. Afwenteling 
op benedenstroom se gebieden moet daarbij worden voorkom en.

In NW4 w ordt een duidelijk onderscheid gem aakt tussen algemene 
m ilieukwalite itsnorm en en productkwalite itsnorm en voor baggerspecie. 
Voor baggerspecie zal in de planperiode een m eer gedifferentieerde 
beoordelingssystem atiek worden ontw ikkeld. Tot dit nieuwe stelsel er 
is blijven de huidige norm en (toetsingswaarden en gehaltetoets) en 
de huidige klassenindeling van kracht.

3. A lgem ene m ilieukw a lite itsno rm en

MTR’s en streefw aarden
Voor oppervlaktew ater en sedim ent zijn zowel M TR ’s ais streef

waarden vastgesteld. De M TR ’s gelden nu (2000) en geven het m ini
maal te bereiken kwaliteitsniveau aan, de streefwaarden het kwaliteits
niveau dat op lange(re) term ijn, zo m ogelijk voor 2010, moet worden 
bereikt. De normen zijn identiek voor zoete en zoute watersystemen, met 
uitzondering van de organotin-verbindingen en zilver. De streefwaarden 
en MTR’s hebben primair een functie in de beoordeling van de toestand 
van watersystem en en de priorite itste lling van de em issieaanpak.
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Voor grond en grondwater zijn wel streefwaarden, m aar geen M TR ’s 
vastgeste ld1*.

Figuur 1
Vastgestelde m ilieukwaliteits- 
normen per compartiment. 
Normen weergegeven In gelijke 
kleur komen overeen óf zijn van 
elkaar afgeleid.
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M ILIEUKW ALITEITSNO RM EN PER COMPARTIM ENT
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In terventiew aarden en s ignaleringsw aarden
Voor grond, sedim ent en grondwater zijn interventiewaarden vast

gesteld. Interventiewaarden geven het niveau aan waarboven sprake is 
van ernstige verontreiniging, en het regime van de saneringsregeling 
W bb van toepassing is. S ignaleringswaarden gelden uitsluitend voor 
zware metalen (m et name in anaërobe sedim enten). W anneer deze 
waarden niet worden overschreden, is de sanering van de waterbodem 
niet urgent.

A fle id ing  van m ilieukw a lite itsnorm en
De afle id ing van a lgem ene kwalite itsnorm en vindt plaats in twee 

stappen:
1. A fle id ing van risiconiveaus (wetenschappelijk traject).
2. Vertaling van risiconiveaus naar m ilieukwalite itsnorm en (bele ids

matig traject).

Er bestaan risicogrenzen op verschillende niveaus. Voor het preventieve 
beleid zijn het Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau (MTR) en Verwaar
loosbaar R isiconiveau (VR) uitgewerkt. In het kader van de (water) 
bodem sanering is ook de Ernstige Bodem verontreinigingsconcentratie 
o f Ernstig R isiconiveau (ER) gedefinieerd.

Noot
1 Er zijn wel wetenschappelijk onderbouwde MTR’s 

voor grond voorgesteld. Deze zijn echter niet 
beleidsmatig vastgesteld (zie bijlage 20).
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In beginsel worden per com partim ent risiconiveaus afgeleid, daarna 
vindt intercom partimentale afstemming plaats. Voor sediment en grond
water is echter onvoldoende toxicologische informatie, zodat deze risico
niveaus uit die voor andere com partim enten worden afgeleid.

Bij de vertaling van risiconiveaus naar m ilieukwalite itsnorm en vindt 
afstem m ing met andere kaders/norm en plaats. Voor metalen wordt 
rekening gehouden met van nature voorkomende achtergrondgehalten. 
De M TR’s en streefwaarden voor oppervlaktew ater en sedim ent zijn 
gebaseerd op risiconiveaus voor het ecosysteem 2*. Interventiewaarden 
zijn gebaseerd op risiconiveaus voor de mens en voor het ecosysteem.

Voor stoffen waarvoor nog geen MTR is afgeleid kan op verzoek ver
sneld door R ijkswaterstaat R IZA/RIKZ een zogenoem de ad hoc-MTR- 
waarde voor het w aterbeheer worden vastgesteld.

Veranderingen ten opzich te  van NW3
De algem ene m ilieukwalite itsnorm en in NW4 zijn op de volgende 

punten veranderd ten opzichte van NW 3/ENW  :
- de grenswaarden worden vervangen door de M TR’s; M TR’s hebben 

echter ook een andere functie;
- voor metalen wordt rekening gehouden met van nature voorkomende 

achtergrondgehalten;
- er zijn w ijz ig ingen in de stoffenlijst;
- de m onitoring zal worden gewijzigd.

M on ito ring  en landelijke  rapportage
De CIW  zal nieuwe aanbevelingen voor m onitoring opstellen in 

de Leidraad M onitoring [referentie 23]. De benadering gaat uit van 
een ‘op m aat gesneden’ aanpak, die per regio nader wordt uitgewerkt. 
De M TR ’s en streefwaarden vorm en daarbij de vaste ijkpunten.
Met de introductie van de MTR’s in de vierde Nota W aterhuishouding, 
zal in de toekom st een andere wijze van classificeren moeten gaan 
plaatsvinden. Naast het MTR kan het Ernstig R isiconiveau (ER) een 
goed ijkpunt zijn voor de beoordeling van de kwalite it in het gebied 
boven het MTR.

Noot
2 De betekenis van het begrip MTR (Maximaal 

Toelaatbaar Risiconiveau) kan, afhankelijk van de 
context waarin het wordt gebruikt, verschillen. In deze 
nota worden, tenzij anders aangegeven, de 
MTR-waarden bedoeld die betrekking hebben op risico’s 
voor het ecosysteem en die zijn opgenomen in NW4.
Zie voor een toelichting de begrippenlijst (Bijlage 1).
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4. M ilieukw a lite itsnorm en en ris icogrenzen als p rio rite rings- 
ins trum ent

W anneer het MTR (of in schonere watersytemen en het mariene milieu 
de streefwaarde) wordt overschreden, werkt deze norm overschrijd ing 
door in de em issie-aanpak. W anneer de interventiewaarden, of voor 
metalen de signaleringswaarden voor sediment, worden overschreden, 
v indt er een beoordeling plaats in het kader van de bodem sanerings- 
operatie.

Voor de doorwerking in beide werkvelden geldt dat bij een overschrijding 
van de algemene milieukwaliteitsnormen een verdere prioritering plaats 
kan vinden met behulp van risiconiveaus. De risiconiveaus die ten 
grondslag liggen aan de m ilieukwalite itsnorm en kunnen hierbij ais 
m aatlat worden gebruikt (zie figuur 2).

P rio rite ring  voor de em issieaanpak
Bij het bepalen van de priorite iten voor een (verdere) em issie

aanpak speelt het MTR een belangrijke rol. Op basis van de overschrij
dingen van het MTR (of, bij een beter kwaliteitsniveau, de overschrijdin
gen van streefwaarden) kunnen probleemstoffen worden geïdentificeerd 
en priorite iten worden gesteld. P rioritering voor de em issieaanpak kan 
plaatsvinden op verschillende niveaus: op landelijk niveau, op het niveau 
van het watersysteem  en op het niveau van de individuele lozing.

Figuur 2
Gebruik van milieukwaliteitsnormen 
en risiconiveaus ais prioriterings- 
instrument. Prioritering emissie-aanpak:

- Toetsing aan MTR en SW per stof
- Toetsing aan ER in mengzone

Prioritering waterbodemsanering:
- Toetsing aan MTR en ER ecosyseem
- Toetsing aan MTR mens

I l  I I

streefwaarde MTR interventiewaarde signaleringswaarde

Voor het landelijk niveau zijn in NW4 probleem stoffen genoemd. Voor 
de aanpak van de em issies van deze stoffen w ordt generiek beleid 
ingezet. Op w atersysteem -niveau wordt priorite it gegeven aan de s to f
fen w aarvoor het MTR of de specifieke functie-eis wordt overschre
den. De m ogelijke effecten bij het overschrijden van het MTR zijn per 
stof verschillend. A is hulpm iddel voor de prioritering van stoffen kan 
het ER worden gebruikt. Naarm ate het ER dichter bij het MTR ligt, is 
een groter effect te verwachten en heeft de stof een hogere prioriteit.
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Voor de beoordeling van de m ilieubezwaarlijkheid van individuele 
lozingen (restem issies) worden m om enteel door de CIW  criteria  ont
w ikkeld. Vooralsnog worden de volgende drie crite ria  voorgesteld:
A. De lozing mag niet s ignificant bijdragen aan het overschrijden van 

de waterkwalite itsdoelstelling (MTR of specifieke functiedoelstelling) 
voor het watersysteem (water en waterbodem) waarop wordt geloosd;

B. Bij lozing moeten acuut toxische effecten in de m engzone worden 
voorkom en;

C. Bij lozing moet ernstige verontreinig ing van de waterbodem  in de 
mengzone worden voorkom en.

Dit laatste punt kan worden ingevuld door het oppervlaktew ater in de 
mengzone te toetsen aan de concentraties van het ER voor oppervlakte
water.

P rio rite ring  voor w aterbodem sanering
Bij de priorite itste lling voor de waterbodem sanering worden 

interventiewaarden en signaleringswaarden gebruikt. De eerste stap 
bestaat uit het toetsen aan de interventiewaarden en deze is landelijk 
uniform . In de tw eede stap w ordt de urgentie van de sanering vastge
steld. H ier spelen de signaleringswaarden een rol, ais ook het in kaart 
brengen van de actuele ris ico’s en de mate van herverontreiniging van 
een systeem. Bij de bepaling van de actuele risico’s wordt uitgegaan van 
de (gebruiks)functies die in het gebied of watersysteem  aanwezig zijn. 
De risicogrenzen die ten grondslag liggen aan de interventiewaarden 
(MTR voor de mens en ER voor het terrestrisch/aquatisch ecosysteem) 
worden hierbij ais m aatlat gebruikt. Om de ris ico ’s die in het veld op
treden in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van bio-assays en/of 
veldinventarisaties.

A ctie f w aterbodem beheer
In gebieden met grootschalige diffuse waterbodemverontreiniging 

is (volledige) sanering niet m ogelijk en ook niet wenselijk. Actief water
bodembeheer kan in deze gevallen een uitkomst bieden. Uitgangspunt bij 
actief w aterbodem beheer is dat er gestreefd wordt naar een kwaliteits
verbetering waar mogelijk (ALARA), dan wel een ‘stand-still’ situatie. Door 
het verm inderen van contactkansen worden risico's voor mens en eco
systeem  geminimaliseerd. Voor het bepalen van de risico’s worden de 
risicogrenzen (MTR en ER) ais maatlat gebruikt. Verontreinigde bagger
specie die vrijkomt bij ingrepen wordt zoveel m ogelijk in het gebied zelf 
weer hergebruikt. De benadering wordt m om enteel uitgewerkt voor de 
grote rivieren en enkele regionale watersystem en.

5 . G ebiedsgerichte  d iffe ren tia tie  en beoorde ling

Gebiedsgerichte differentiatie naar doelstellingen kan plaatsvinden voor 
van nature voorkom ende stoffen (met name nutriënten en zware meta
len). Voor de milieuvreemde stoffen (organische microverontreinigingen)
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Figuur 3
Gebiedsgerichte differentiatie en 
beoordeling.

kan een differentiatie in tijd en ruimte plaatsvinden. Dat wil zeggen, dat 
er een zekere vrijheid bestaat om per watersysteem prioriteiten te stellen. 
Bij de fasering in de tijd, om uite indelijk de streefwaarde te bereiken, 
is het stellen van tussendoelen een belangrijk instrum ent om de effec
tiv ite it van het gevoerde beleid te toetsen3 .̂ Per watersysteem  kunnen 
hierbij andere prioriteiten worden gesteld en kunnen de tussendoelen in 
de tijd anders komen te liggen. Figuur 3 illustreert deze verschillende 
m ogelijkheden bij de gebiedsgerichte differentiatie.

Legenda:
•  = tussendoel

Concentratie
MTR

Differentiatie in tijd en 
ruimte per watersysteem

Differentiatie in 
streefwaarden voor 
metalen en nutriëntenStreefwaarde

Tijd

Differentiatie op basis van watertypen of watersystemen wordt gemaakt 
voor systeemeigen stoffen (nutriënten). Nutriënten zijn noodzakelijk voor 
het functioneren van ecosystem en, echter verhoogde concentraties 
geven ongewenste effecten die per watersysteem  kunnen verschillen. 
Ecologische norm doelstellingen worden opgesteld om tegem oet te 
komen aan de van nature bestaande verschillen tussen ecosystem en 
in watertypen. In een aantal provincies zijn ecologische norm stellingen 
in ontw ikkeling of al operationeel. De m anier van invulling en de stand 
van zaken in het ontwikkelingstraject vertoont regionaal grote verschillen. 
Vaak is daarbij de volgende stapsgewijze aanpak te onderkennen:
- opstellen typologie: w ater(sub)typen onderscheiden op basis van 

specifieke kenmerken;
- opstellen streefbeeld per water(sub)type;
- m aatlat voor het bepalen van de afstand tussen huidige toestand en 

het streefbeeld.

Noot
3 De nadere invulling van tussendoelen sluit aan op 

de motie van Augusteijn-Esser c.s., waarin op het 
ontbreken van deze tussendoelen in NW4 werd 
qewezen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 
26 401, nr. 7).

Normen voor het Waterbeheer
Achtergronddocument NW4

CIW, mei 2000

16



Differentiatie van doelstellingen op basis van achtergrondgehalten 
kan plaatsvinden voor metalen, indien er lokaal of regionaal duidelijk 
afw ijkende achtergrondgehalten bestaan ten opzichte van de landelijke 
achtergrondgehalten. De beoordeling voor het gebruik van afw ijkende 
achtergrondgehalten zal plaatsvinden door het bevoegde gezag.

Voor de beoordeling van m ensgerichte functies spelen de wettelijke 
kwalite itsnorm en voor specifieke functies van oppervlaktew ater uit het 
Besluit kwalite itsdoelste llingen en metingen oppervlaktew ateren een 
centrale rol (bijlage 11 ). Voor zwemwater, viswater, schelpdierwater en 
water voor de drinkwaterbereiding zijn er in dit Besluit kwaliteitsnormen 
opgenom en, ais ook term ijnen w aarbinnen deze norm en gerealiseerd 
moeten zijn. Deze zijn van kracht indien aan wateren de betreffende 
functie is toegekend in het w aterhuishoudingsplan.

Voor de beoordeling van ecotoxicologische risico’s in het gebied tussen 
MTR en streefwaarden, kan gebru ik worden gem aakt van de door het 
RIZA ontw ikkelde stapsgew ijze beoordelingsm ethode. Deze m ethode 
maakt gebru ik van de risicogrenzen voor verschillende bescherm ings- 
doelen en de achterliggende effectgegevens. De m ethode geeft u it
e indelijk aan voor welke soorten/groepen organismen potentiële risico’s 
te verwachten zijn in het gebied dat onder de loupe wordt genomen. 
Om inzicht te krijgen in de actuele ris ico ’s, is het zinvol om bioassays 
en/of gericht ve ldonderzoek uit te voeren. Deze geven zicht op daad
werkelijke effecten van gem eten én niet gem eten stoffen met een 
d irect toxische werking, en op de biologische beschikbaarheid van 
bekende stoffen. Deze kan namelijk per gebied of locatie sterk variëren. 
Voor een effectgerichte beoordeling en prioritering kan gebruik 
gem aakt worden van lokaal geldende partitiecoëffic iënten, waarm ee 
een beter beeld wordt verkregen van de relatie tussen de concentratie 
van een stof in de opgeloste fase en de concentratie in de waterbodem.

6. Kwaliteitsnormen voor watersystemen in internationaal kader

O ok in in ternationaal verband krijgt de gebiedsgerichte benadering 
een steeds prom inentere plaats. Internationale grem ia (EU, OSPAR, 
VN) geven daarbij de kaders en randvoorwaarden die gelden voor de 
uitwerkingen per stroom gebied. In EU-verband is een kaderrichtlijn 
W ater in voorbereiding. De consequenties hiervan voor het nationale 
beleid zijn nog niet geheel duidelijk.

Per stroom gebied worden doelste llingen geform uleerd, functies toe
gekend en priorite iten voor de em issie-aanpak vastgesteld. De m ilieu
kwalite itsnorm en voor internationale stroom gebieden hebben een 
doorwerking op de prioritering en afspraken op internationaal niveau. 
De m aatregelen die daaru it voortvloeien worden door de nationale 
overheden vastgesteld en uitgevoerd. Voor het regionale beheer zijn
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deze kwalite itsdoelste llingen nu slechts indirect van belang. De stand 
van zaken is ais volgt:
- Voor het R ijnstroom gebied zijn m ilieukwalite itsdoelstellingen (de 

zgn. Z ielvorgaben) vastgesteld;
- Voor het stroomgebied van de Maas en Schelde zijn er milieukwaliteits

normen in voorbereiding;
- Voor de Noordzee zijn door OSPAR ecotoxicologische beoordelings

criteria vastgesteld.

7. P roductkw a lite itsnorm en voor baggerspecie

In NW4 wordt aangekondigd dat de huidige klassenindeling van bagger
specie vervangen gaat worden door een m eer gedifferentieerd stelsel 
van criteria  voor de verspreiding en toepassing van baggerspecie. In 
afwachting van dit nieuwe stelsel blijven de toetsingswaarden (voor 
zoete bagger) en de gehaltetoets (voor zoute bagger) voorlopig gehand
haafd ais prim air criterium  voor het wel of niet mogen verspreiden van 
baggerspecie.
De streefwaarden, grenswaarden en interventiewaarden zijn algemene 
m ilieukwalite itsnorm en die voor baggerspecie op dit m om ent ook ais 
klassengrenzen gehanteerd worden. De streefwaarden vormen de grens 
tussen klasse 0 (schoon) en klasse 1. De grenswaarden (geïntroduceerd 
in NW3) vormen de grens tussen klasse 1 en klasse 2. Aangezien er in 
de planperiode een nieuw stelsel van criteria  voor baggerspecie wordt 
ontwikkeld, wordt er nu van afgezien om de grenswaarden voor bagger
specie te vervangen door de M TR’s. De interventiewaarden vormen 
de grens tussen klasse 3 en klasse 4 specie.

De productkwalite itsnorm en voor baggerspecie zijn opgenom en in 
richtlijnen en wettelijke regelingen, die het verspreiden, het toepassen 
en het storten van baggerspecie reguleren. De status en doorwerking 
is afhankelijk van het kader waarin de norm en zijn opgenomen. 
Baggerspecie klasse 0, 1 en 2 kan onder voorwaarden worden ver
spreid in w ater of op land. Voor het verspreiden in water geldt een ver- 
gunningplicht (WVO). Zoute specie die voldoet aan de gehaltetoets 
mag worden verspreid. Voor n iet-gebiedseigen specie is een W VZ- 
ontheffing (verspreiden in Noordzee) of een W VO -vergunning (ver
spreiden in W addenzee/W esterschelde) vereist. Voor het verspreiden 
van baggerspecie op land (‘op de kant zetten’) zijn algemene regels van 
kracht (WM). De norm en voor het toepassen van baggerspecie ais 
bouwstof zijn opgenomen in het Bouwstoffenbesluit (Wbb/WVO/Woning- 
wet). Naast de chemische sam enstelling is ook de uitloging van belang 
bij de beoordeling om bagger ais bouwstof te kunnen toepassen. Voor het 
scheiden/re in igen en het storten in depot zijn geen uniform e product
kwalite itsnorm en opgesteld.
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Naar een n ieuwe no rm ste lling  voor baggerspecie
De kennis over ris ico ’s en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek zullen de komende jaren worden gebruikt voor het ontw ik
kelen van het nieuwe stelsel van criteria  voor het verspreiden en toe
passen van baggerspecie. Op dit m om ent is nog niet duidelijk hoe dit 
er precies uit komt te zien. Het nieuwe beoordelingssysteem  voor 
zoute specie wordt naar verwachting in 2002 operationeel; voor het 
verspreiden van baggerspecie op land naar verwachting in 2003.
Voor het storten van baggerspecie in open putten en voor het toepassen 
van baggerspecie wordt op dit m om ent een gebiedsgerichte / functie
gerichte beoordeling verder uitgewerkt.
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1.1 Waarom een ach tergronddocum ent?

De vierde Nota W aterhuishouding [NW4; referentie 1] introduceert 
een verandering in de kijk op normen. De andere visie heeft vooral 
gevolgen voor het om gaan met normen. Het betekent niet dat alles is 
veranderd: verschillende onderdelen van het norm enstelsel blijven 
(voorlopig) ongewijzigd. In de algem ene m ilieukwalite itsnorm en is wel 
een aantal veranderingen doorgevoerd.

De hoofdlijnen in NW 4 voor het onderw erp norm stelling zijn:

- De wettelijke kwalite itsnorm en voor specifieke functies van opper
v laktew ater blijven voorlopig (tenm inste tot het jaa r 2007) van kracht, 
in afwachting van de EU-kaderrichtlijn  water.

- De algem ene m ilieukwalite itsnorm en voor oppervlaktew ater en 
sediment zijn op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de normen 
in de derde Nota waterhuishouding en Evaluatienota W ater [referentie 
2, 3]. De belangrijkste w ijz ig ing is de introductie van het Maximaal 
Toelaatbaar R isiconiveau (MTR) ais eenduid igstepunt voor alle s to f
fen, dat in de plaats komt van de voortschrijdende grenswaarden in 
NW3/ENW.

- De productkwalite itsnorm en voor baggerspecie zijn In NW4 slechts 
beperkt (enkele individuele norm en) aangepast. De streefwaarde,
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grenswaarde, toetsingswaarde en interventiewaarde blijven ais 
klassegrenzen van kracht. In de komende p lanperiode zal de rigide 
klassenindeling van baggerspecie worden gewijzigd in een meer 
gedifferentieerd stelsel van criteria  voor de verspreiding en toepas
sing van baggerspecie.

In NW4 komt het vern ieuwde norm enstelsel op hoofdlijnen aan de 
orde. De nota zelf is niet het ju iste docum ent om het huidige norm en
stelsel uitvoerig te behandelen. De w ijzig ingen in het norm enstelsel 
en het om gaan met norm en vragen echter wel om verduidelijking. Dat 
is de reden om dit achtergronddocum ent te laten verschijnen.

In deze nota is bovendien de recentste rapportage van het project 
Integrale Norm stelling Stoffen [referentie 8] en de nieuwste versie van 
de W bb-circulaire Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 
[referentie 15] verwerkt. O ok zijn de actuele regelingen V rijs te llings
regeling sam enste lllngs- en im m issiewaarden bouw stoffenbesluit en 
Besluit vrijste llingen stortverbod buiten inrichtingen opgenomen.

De norm enkaders genoemd in NW4 zijn (onder andere) hierdoor enigs
zins gewijzigd. Een gew ijzigde versie van de normenbijlage (bijlage A) 
van de Vierde nota waterhuishouding zal separaat van Normen voor 
het W aterbeheer worden uitgebracht, na vaststelling door de Tweede 
Kamer. De wijzigingen zijn echter reeds verw erkt in Normen voor het 
W aterbeheer en betreffen:

- het opnem en van de streefwaarden voor ondiep grondwater voor 
metalen;

- het toevoegen van stoffen w aarvoor recent in INS kader streef- en 
MTR waarden zijn vastgesteld;

- het toevoegen van stoffen w aarvoor recent interventiewaarden of 
indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging zijn vastgesteld;

- het opnem en van de gew ijzigde toetsingsregel voor schone grond 
(klasse 0);

- het vervallen van de bodem typecorrectie  voor PAK voor zandige 
bodems in de uniforme gehaltetoets zoute wateren per 1 januari 2001 ;

- het weer toevoegen van de toetsingsregel en de toevoeging “zeer 
bezwaarlijke s to f” bij de uniform e gehaltetoets zoute wateren, con
form de Evaluatienota Water;

- een nadere toelichting bij het meten van stikstof, fosfaat en chlorofyl-a 
in oppervlaktewater;

- een aantal specifieke getalsm atige correcties/aanpassingen van:
•  het MTR sedim ent voor heptachloor;
•  de streefwaarden sedim ent van de tributyltinverbindingen en de 

trifenyltinverbindingen;
•  ‘silic ium verbindingen': vervanging door de organische silicium - 

verbinding octam ethyltetrasiloxaan, met nieuwe getalsm atige nor
men;
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•  de nutriëntparam eters voor de Noordzee;
•  de getalswaarden uniform e gehaltetoets voor aldrin, endrin, hep- 

tachloorepoxide en dieldrin;
•  de streefwaarde grondw ater van de stofgroep DDT/DDD/DDE;
•  de streefwaarde en interventiewaarde grondwater van de ‘som drins’;
•  het indicatief niveau voor ernstige verontreiniging van sedim ent 

voor butylacetaat;
•  de streefwaarden grondw ater voor 12 vluchtige organische ver

bindingen;
•  streefw aarde sedim ent voor azinfos-m ethyl.

Dit achtergronddocum ent is geschreven voor de waterbeheerders. Het 
gaat zowel om de Rijkswaterstaat (Hoofddirectie, Regionale Directies en 
Specialistische Diensten) ais om andere, regionale beheerders (water
schappen, (hoog)heemraadschappen, zuiveringschappen en provincies). 
Om de norm en goed te hanteren is het van belang dat de u itgangs
punten en keuzes die gem aakt zijn bij het opstellen van de normen 
bekend zijn. Uiteraard wordt ook ingegaan op de status en doorwerking 
van de norm en en het om gaan met de normen. Dit docum ent biedt in 
de eerste plaats een overzicht, zodat niet alle aspecten in detail aan 
de orde kunnen komen. W aar relevant wordt verwezen plaats naar 
bestaande rapporten, regelgeving en richtlijnen. De belangrijkste 
boodschappen staan in ‘leaders’ boven elk hoofdstuk. De norm en zelf 
(getalswaarden en toetsingsvoorschriften) staan in de bijlagen.

Normstelling is een doorlopend proces en voortdurend in ontwikkeling. 
Dat betekent dat de NW 4 en daarm ee dit achtergronddocum ent een 
m om entopnam e bevat. Vooral de gebiedsgerichte d ifferentiatie en 
beoordeling, met de landelijke kwalite itsnorm en ais ijkpunten, zal in 
de praktijk door de waterbeheerders verder uitgewerkt gaan worden. 
Dit achtergronddocum ent geeft h iervoor een eerste handreiking.

1.2 A fbaken ing  en gehanteerde begrippen

Een begrippenlijst bij dit achtergronddocum ent is opgenom en in bij
lage 1. Een lijst met gehanteerde afkortingen is opgenomen in bijlage 2.

In het water- en m ilieubeleid worden verschillende typen normen 
onderscheiden. In NW4 zijn drie typen m ilieunorm en van belang, 
namelijk:
- em issie-eisen;
- m ilieukwalite itsnorm en;
- productkwalite itsnorm en voor baggerspecie.

De defin ities van m ilieukwalite itsnorm en en productkwalite itsnorm en 
zijn opgenom en in het kader. Met de term inologie is aangesloten bij 
de term ino log ie  zoals deze in het m ilieubeleid wordt gehanteerd
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[referentie 4]. Voor het com partim ent water worden algemene kwaliteits
normen en kw alite itsnorm en voor specifieke functies onderscheiden.

D efin ities  typen norm en

(Algemene) milieukwaliteitsnormen
Milieukwaliteitsnormen geven aan welke concentratie van een bepaalde 
schadelijke stof in een milieucompartiment (oppervlaktewater, sediment, 
grond, grondwater) tenminste moet worden bereikt of gehandhaafd. 
Algemene waterkwaliteitsnormen houden rekening met alle mogelijke 
functies en zijn van toepassing voor alle wateren.

Kwaliteitsnormen voor specifieke functies van oppervlaktewater 
Kwaliteitsnormen voor specifieke functies van oppervlaktewater geven 
aan tot welke concentratie het gehalte van een bepaalde (schadelijke) 
stof in het oppervlaktewater, waaraan de specifieke functie is toegekend, 
tenminste moet worden teruggebracht of welke concentratie niet mag 
worden overschreden.

Productkwaliteitsnormen voor baggerspecie
Productkwaliteitsnormen zijn eisen waaraan baggerspecie moet vol
doen voor een bepaald gebruik (verspreiden, verwerken, storten) of 
om een bepaalde toepassing ervan te reguleren.

Dit achtergronddocum ent gaat in op de m ilieukwalite itsnorm en, de 
productkwalite itsnorm en voor baggerspecie en op de relatie tussen 
em issieaanpak en de w aterkwalite itsaanpak. De em issie-eisen zelf 
blijven buiten beschouwing. Dit achtergronddocum ent behandelt de 
norm en voor stoffen. C riteria voor het beoordelen van blo-assays 
komen in een separaat achtergronddocument aan de orde [referentie 5].

De algem ene m ilieukw alite itsnorm en  zijn gericht op de algem ene 
bescherm ing van het watersysteem . Dat betekent dat bij het afleiden 
van algem ene m ilieukwalite itsnorm en rekening wordt gehouden met 
alle mogelijke functies. Er zijn algem ene kwalite itsnorm en voor water 
en bodem op verschillende niveaus: streefwaarden voor de langere 
term ijn (zo mogelijk voor 2010) en MTR’s voor de korte termijn (2000 -► 
inspanningsverplichting). D aarnaast zijn er interventiewaarden en s ig 
naleringswaarden die een rol vervullen in het (water)bodem sanerings- 
beleid.

De specifieke of functiegerichte kwaliteitsnorm en zijn gericht op de be
scherming van specifieke functies van het watersysteem. Watersystemen 
kunnen op vele terreinen een functie vervullen, zoals de drink- en 
industriewatervoorziening, natuur en landschap, sport- en beroeps
visserij, schelpdierteelt, water- en oeverrecreatie, beroepsscheepvaart.
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Voor bodem in de uiterwaarden kunnen we denken aan bijvoorbeeld 
de functies natuur, recreatie en/of landbouw.Voor oppervlaktewater zijn 
er begin jaren ’80 kwalite itsnorm en voor specifieke functies wettelijk 
vastgelegd. Deze norm en zijn nog steeds van kracht.

D efin ities w ater en bodem

Compartiment water
Het compartiment water bestaat uit oppervlaktewater en zwevend stof 

Compartiment bodem
Het compartiment bodem bestaat uit grond (de vaste fase), poriënwater 
en het grondwater

Waterbodem
De waterbodem bestaat uit sediment (de vaste fase), poriënwater en 
het grondwater

Bagger(specie)
Onder baggerspecie wordt verstaan het materiaal dat bij het baggeren 
van een watersysteem wordt opgenomen

Waterbeleid, waterbeheer en watersystemen 
Wanneer gesproken wordt over waterbeleid, waterbeheer en water
systemen dan wordt hier het water in brede zin bedoeld: het oppervlakte
water, sediment en grondwater en de bijbehorende oevers/uiterwaarden

W anneer onderdelen van het watersysteem  aan het systeem  worden 
onttrokken en vervolgens elders worden gebru ikt of toegepast, zijn de 
productkwalite itsnorm en van toepassing. Het gaat bijvoorbeeld om 
drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater of grondwater, o f bagger
specie die na het baggeren van de waterbodem  vrijkom t. Ook voor 
zuiveringsslib, dat ontstaat ais restproduct bij de zuivering van afval
water, bestaan er productkwaliteitsnormen. In NW4 en dit achtergrond
document komen de productkwalite itsnorm en voor bagger aan de 
orde. Het Bouwstoffenbesluit [referentie 44] legt de regels vast voor 
het toepassen van grond (incl. baggerspecie) in werken op het land 
en in het water. De hierbij geldende sam enstellingswaarden zijn opge
nomen in bijlage 16 en toegelicht in bijlage 17. De productkwalite its
norm en voor drinkw ater zijn vastgelegd in het W aterle id ingbeslu it op 
basis van de W aterle id ingw et [referentie 6]. Deze normen zijn opge
nomen in bijlage 3. Recent is er een nieuwe EU-richtlijn vastgesteld, 
waarin productnorm en voor het drinkw ater zijn opgenom en (Richtlijn 
98/83/EU). Deze richtlijn is nog niet in de Nederlandse wetgeving 
geïm plem enteerd.
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Voor het toepassen van zuiveringsslib op de bodem zijn er wette lijk 
vastgelegde norm en [referentie 7]. Deze zijn opgenom en in bijlage 4.

1.3 Relatie met de norm en in het m ilieube le id

De NW 4 en d it achtergronddocum ent gaan in op de norm en die van 
belang zijn voor het waterbeheer. Dit zijn de algemene m ilieukwaliteits- 
normen voor oppervlaktewater, sedim ent en grondwater, m aar ook 
kwalite itsnorm en voor specifieke functies van oppervlaktew ater en 
productkwalite itsnorm en voor baggerspecie.

De algemene m ilieukwaliteitsnorm en voor het com partim ent water zijn 
in a fle id ingsm ethodiek afgestem d op de a lgem ene m ilieukwalite its
normen voor bodem en lucht. In de Notitie Integrale Normstelling 
Stoffen: m ilieukwalite itsnorm en bodem, water, lucht [referentie 8] is 
beschreven hoe de algemene milieukwaliteitsnormen voor water, bodem 
en lucht tot stand zijn gekomen. O ok het derde Nationaal M ilieu
beleidsplan [NMP3, referentie 9] verw ijst naar deze m ilieukwalite its
norm en. De beleidsdoelen in het NMP3 die betrekking hebben op de 
m ilieukwalite itsnorm en luiden ais volgt:
“Op zeer korte term ijn, zo mogelijk voor 2000, mag voor alle stoffen de 
MTR-waarde niet meer worden overschreden ais gevolg van emissies. 
Op langere term ijn, zo m ogelijk voor 2010, mag voor alle stoffen de 
streefwaarde niet meer worden overschreden ais gevolg van emissies. 
De betrokken overheden zullen de streef- en MTR-waarden ais uitgangs
punt nemen bij de uitvoering van het beleid. Daarbij zal bij het maken 
van keuzes rekening gehouden worden met de technische en econo
m ische haalbaarheid en met de ontw ikkeling in de om ringende landen. 
De streef- en MTR-waarden zijn uitgangspunt bij de volgende u itvoe
ringsaspecten:
- beoordeling van de m ilieukwaliteit;
- formulering van het brongerichte beleid en de prioritering daarbinnen;
- beoordeling van de noodzaak van wettelijke m ilieukwalite itsnorm en;
- norm stelling voor producten- en bestrijd ingsm iddelenbeleid;
- herijking en formulering van doei- en taakstellingen voor doelgroepen;
- herijking en form ulering van overheidsdoelstellingen;
- vergunningverlening.”

Naast m ilieukwalite itsnorm en voor stoffen zijn er in het m ilieubeleid 
norm en voor straling, geluid en genetisch gem odificeerde organism en 
geform uleerd. F iguur 1.1 toont de sam enhang tussen de norm en in 
NW4 en de norm en in NMP3.

Dit achtergronddocum ent zal ook de m ilieukwalite itsnorm en voor het 
com partim ent (land)bodem , w aar relevant, aanhalen. Reden hiervoor 
is dat het w erkterrein of activite iten van de w aterbeheerder zich niet 
beperken tot oppervlaktew ater en sedim ent. Voorbeelden hierbij zijn
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Figuur 1.1
Relatie tussen normen in het 
waterbeheer en normen in het 
milieubeheer.

de verspreiding van baggerspecie op het land (‘op de kant zetten ’) en 
het uitvoeren van inrichtingsm aatregelen (bijvoorbeeld beekherstel of 
de uitvoering van het Deltaplan grote rivieren).

NMP3NW4

Algemene
kwaliteitsnormen
bodem

Productkwaliteits- 
normen bagger

Algemene
kwaliteitsnormen
water

Specifieke
kwaliteitsnormen
oppervlaktewater

Algemene
kwaliteitsnormen
lucht
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2 Normstelling in het waterbeleid
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2.1 De tw ee-sporenaanpak

De tw ee-sporenaanpak vorm t een rode draad in het waterbele id en 
waterbeheer. Deze aanpak is geïntroduceerd in de IMP’s-W ater en nog
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steeds van toepassing. De tw ee-sporenaanpak m aakt onderscheid 
tussen em issie (uitstoot van bronnen) en de im m issie (kwaliteit van 
het watersysteem ).
Zowel puntbronnen (lozingen) ais diffuse bronnen (b.v. uitspoeling 
atm osferische depositie, uitstoot door verkeer) zorgen voor een belas
ting van het watersysteem . Deze belasting leidt to t een bepaalde kwa
lite it (een bepaald verontreinigingsniveau) in water en waterbodem 
(zie figuur 2.1).

Het eerste spoor in de tw ee-sporenaanpak is de em issieaanpak of 
brongerichte aanpak. De emissieaanpak staat in het waterbeleid voorop. 
Dit betekent dat in alle gevallen tenm inste een brongerichte sanering 
p laatsvindt volgens de best u itvoerbare/ beste bestaande technieken 
(but/bbt).
De em issieaanpak stoelt op de volgende principes:
- verm indering van de verontreinig ing
- ‘s tand-still’ beginsel
- ‘de vervu iler betaa lt’
Deze uitgangspunten worden in principe voor alle bronnen (industrieel, 
com m unaal en diffuus) gehanteerd. De NW4 brengt op dit punt geen 
veranderingen m et zich mee.

Figuur 2.1
De twee-sporenaanpak in het 
em issiebeleid en waterbeheer.

Eerste spoor Tweede spoor

Emissie: Immissie
Puntbronnen Kwaliteit van water en
Diffuse bronnen sediment

In de aanpak van puntbronnen (zoals Industriële lozingen, effluent 
van RW ZI’s, riooloverstorten) is al veel bereikt. De bestaande aanpak 
en m aatregelen worden bestendigd en voorkom en moet worden dat 
er n ieuwe problemen ontstaan. In toenem ende mate is er aandacht 
voor de aanpak van diffuse bronnen (zoals uit- en afspoeling vanuit 
de landbouw, het gebruik van bouwm ateria len, verkeer). Op dit vlak 
moet de komende jaren nog veel gebeuren. De NW4 geeft ais speer
punten de aanpak van em issies uit de landbouw, de bouwsector, de 
binnenvaart, de m ilieubelastende scheepsverven, afvalinzam eling in 
beroeps- en recreatievaart, de chem ische onkru idbestrijd ing in het 
stedelijk gebied en de beperking van de atm osferische depositie.

Het tweede spoor (im m issie-spoor) bestaat uit een toetsing aan de 
kwaliteitsnorm en voor oppervlaktewater en sedim ent om te zien of een 
verdergaande brongerichte aanpak noodzakelijk is. Door de kwaliteit van 
het watersysteem te toetsen aan de (algemene) m ilieukwaliteitsnormen 
wordt z ichtbaar voor welke stoffen en/of voor welke gebieden een
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verdergaande brongerichte aanpak nodig is, en hoe daarbij prioriteiten 
kunnen worden gesteld.

De tw ee-sporenaanpak blijft ook met het verschijnen van NW4 onge
w ijzigd. Nieuwe elementen zijn dat de grenswaarde ais m ilieukwaliteits- 
norm is vervangen door het MTR, en het MTR gebru ikt w ordt voor het 
stellen van priorite iten ten behoeve van de brongerichte aanpak. De 
streefw aarde blijft ais einddoel gelden. Z ie verder hoofdstuk 4.

2.2 Normen in het w aterbe le id  in h is to risch  perspectie f

De norm stelling in het waterbeheer heeft in de afgelopen jaren meer en 
m inder ingrijpende veranderingen ondergaan. Door een korte schets 
van de achtergronden, zijn deze veranderingen in de norm stelling 
beter te begrijpen. Aan de ene kant hebben deze veranderingen te 
maken m et ontw ikkelingen in de plaats en functie van norm en in het 
tota le waterbeheer. Normen zijn immers geen objectieve grenzen, maar 
zijn een instrum ent in het waterbeleid en -beheer. Aan de andere kant 
is de wetenschappelijke kennis over effecten van m ilieuvreem de s to f
fen op mens en ecosysteem  in de afgelopen jaren sterk toegenom en. 
Deze toenam e in kennis heeft geleid to t het ontw ikkelen en het verbe
teren van de m ethodiek voor het bepalen van ris ico’s en risicogrenzen.

Tabel 2.1. geeft een overzicht van de gehanteerde m ilieukwalite its
norm en in de verschillende bele idsnota ’s voor de waterhuishouding, 
gerelateerd aan de ontw ikkelingen in het w aterbeheer en de ontw ikke
lingen in wetenschappelijke kennis over effecten van verontreinigende 
stoffen op mens en milieu. Enkele m arkante overgangen worden 
onderstaand toegelicht.

M ilieukw a lite itsnorm en
De eerste kwaliteitsnorm en voor oppervlaktewater zijn gepresen

teerd in het tweede Indicatief Meerjaren Program m a W ater 1980-1984 
[IM P2-water; referentie 10]. De basiskwalite it voor oppervlaktew ater 
was er op gericht een bepaald m in im um kwalite itsniveau te bereiken. 
Voor specifieke functies (O ppervlaktewater voor drinkwaterbereiding, 
viswater, zw em water etc.) werden functiegerichte kwaliteitsnorm en 
w ette lijk  vastgelegd. Deze norm en waren over het algem een strenger 
dan de basiskwaliteit, en golden voor die wateren waaraan deze spe
cifieke functie(s) werden toegekend in de waterbeheersplannen.

In NW 3 werden effectgerichte norm en gepresenteerd voor een groot 
aantal stoffen. De A lgem ene M ilieukwalite itdoelste lling (AMK 2000) 
gaf het kwaliteitsniveau aan dat op de korte term ijn (in het jaa r 2000) 
zou moeten zijn bereikt. De streefwaarde gaf het kwaliteitsniveau aan 
voor de langere term ijn. In het rapport ‘Kansen voor w aterorganism en’ 
[referentie 11] zijn de achtergronden en afle id ing van deze milieu-
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kwalite itsnorm en vastgelegd.
In NW3 werd ook aangekondigd dat zou worden onderzocht of voor 
het m ariene m ilieu een bijzondere m ilieukwalite it (BMK) w enselijk zou 
zijn. Uit onderzoek na NW3 is gebleken dat organismen in het mariene 
milieu over het algem een niet gevoeliger zijn dan organism en in het 
zoete milieu, zodat deze BMK verder niet is ingevuld. Voor het mariene 
milieu worden de streefwaarden ais m ilieukwaliteitsnormen gehanteerd.

Parallel aan de derde Nota waterhuishouding werd in het m ilieubeleid 
de risicobenadering geïntroduceerd [Omgaan met risico’s; referentie 12]. 
De risicobenadering werd in de jaren na het verschijnen van de nota 
‘Omgaan met risico’s ’ verder uitgewerkt. Ook kwamen er in deze periode 
steeds meer ecotoxicologische gegevens beschikbaar, met name voor 
het com partim ent bodem. In de notitie M ilieukwalite itsdoelstellingen 
bodem en w ater [M ILBOW A; referentie 13] werden doelste llingen voor 
de com partim enten w ater (oppervlaktew ater en sedim ent) en bodem 
(grond en grondwater) volgens deze benadering uitgewerkt. Voor de 
bodemsanering werden interventiewaarden opgesteld; deze gelden voor 
bodem (grond en grondwater) en waterbodem (sediment en grondwater).

De methode voor het opstellen en afleiden van m ilieukwaliteitsnormen 
op basis van risicogrenzen is na het verschijnen van NW 3/ENW  en de 
M ILBOW A-notitie verder ontwikkeld en geüniformeerd. Ook heeft er 
een verdere integratie plaatsgevonden tussen de norm stelling voor de 
m ilieucom partim enten water, bodem en lucht [referentie 8]. Een en 
ander heeft geresulteerd in algem ene m ilieukwalite itsnorm en in NW4, 
die op een aantal punten gewijzigd zijn ten opzichte van de NW3/ENW. 
Belangrijkste wijziging in de norm en zelf is de introductie van het MTR.

P roductkw a lite itsnorm en voor baggerspecie
De eerste normen voor baggerspecie kwamen voor in de zoge

naam de BER-classificatie. Deze norm en waren ontleend aan veld
w aarnem ingen in het Benedenrivierengebied en vormden een arbitraire 
indeling op basis van verontreinigingsgraad [referentie 14].

In NW3 worden de toetsingswaarden (voor zoete bagger) en de gehalte- 
toetsen (voor zoute bagger) geïntroduceerd. Deze hebben tot doei de 
verspreiding van de meest verontreinigde baggerspecie tegen te gaan. 
De toetsingswaarden vorm en de grens tussen klasse 2 en klasse 3 
specie, en zijn niet gebaseerd op m ilieurisico’s. M ilieukwaliteitsnorm en 
vorm en sinds de NW3 de basis voor de grens tussen klasse 0 en 1 
(streefwaarden), tussen klasse 1 en 2 (grenswaarden), en tussen 
klasse 3 en 4 (signaleringswaarden).
In de ENW zijn de interventiewaarden voor de (water)bodem in het 
waterbeleid geïntroduceerd. De interventiewaarden vorm en sindsdien 
de grens tussen klasse 3 en klasse 4 specie. De signaleringswaarden 
bleven bestaan, maar kregen een andere rol. W anneer de signalerings
waarden voor zware metalen (met name in anaërobe sedimenten) niet
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Tabel 2.1
Historische ontwikkeling van 
normen in het waterbeheer.

Beleidsnota en ontwikkeling in Algemene
waterbeheer milieukwaliteits

normen

IMP'S- w a ie i
- Emissieaanpak staat voorop Basiskwaliteit
- Introductie basiskwaliteit
- Accent op oppervlaktewater 

en mensgerichte functies

Derde  Nota  w a te i  h m s h o u d in c
- Emissieaanpak staat voorop
- Integraal waterbeheer
- Toenemende aandacht voor 

bescherm ing ecosystemen
- Erkenning en beleids- 

formulering vervuilde 
waterbodems

Streefwaarden 
AMK 2000 
(grenswaarden) 
Signaleringswaarden

L va I u a 11 ei i o ta  Wate  r
- Emissieaanpak staat voorop
- Voortzetting NW3-beleid
- Intensivering op them a’s 

verdroging, waterbodems, 
inrichting en internationale 
aanpak

Streefwaarden
Grenswaarden
Interventiewaarden
Signaleringswaarden

V le id e  Nota  w a t e r h u i s h o u d in g :
- Emissieaanpak staat voorop
- Integraal waterbeheer
- Gebiedsgerichte aanpak
- Internationalisatie
- Aankondiging aanpassing 

normen baggerspecie

Streefwaarden 
VR, MTR, (ER) 
Interventiewaarden 
Signaleringswaarden

Specifieke
Kwaliteitsnormen
Oppervlaktewater

Kwaliteitsnormen:
- Drinkwaterbereiding
- Viswater
- Schelpdierwater
- Zwemwater

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Milieukwaliteits
normen
internationaal

Productkwaliteits-
normen
Baggerspecie

Ontwikkelingen in 
(wetenschappelijke) kennis 
en risico-evaluatie

Zielvorgaben
Rijnstroomgebied

Ecotoxicological 
Assessment 
Criteria voor 
mariene milieu

BER-classificatie

Toetsingswaarden voor 
zoete specie 
Gehaltetoetsen en 
vrachttoets voor zoute 
specie

Klassenindeling:klasse 0-4

Toetsingswaarden voor 
zoete specie 
Gehaltetoetsen en 
vrachttoets voor zoute 
specie

K lassenindeling:klasse 0-4

Toetsingswaarden voor 
zoete specie
Uniforme gehaltetoets voor 
zoute specie

Voorlopige handhaving 
klassenindeling: klasse 0-4

- Expert judgement
- Gemeten gehalten in veld 

ais referentie

- Introductie risicobenadering
- Toxiciteitsgegevens voor 

aquatische organismen

- idem NW3

Invulling en uitwerking 
risicogrenzen 
Toxiciteitsgegevens voor 
aquatische en terrestrische 
organismen
Natuurlijke achtergrondgehalten 
Aanvullende effectgerichte 
normering: bioassays



worden overschreden, is sanering niet urgent. In de ENW zijn de 
toetsingswaarden voor PAK aangepast, in verband met een afstemming 
met de interventiewaarden.

In NW 4 blijven de toetsingswaarden en de gehaltetoets vooralsnog 
gehandhaafd. Er wordt in de p lanperiode een nieuwe norm ering voor 
baggerspecie ontw ikkeld, die m eer gebaseerd zal zijn op de m ilieu
ris ico ’s die het verspreiden van baggerspecie met zich mee brengt. 
Aangekondigd wordt dat de rigide klassenindeling zal worden vervan
gen door een meer gedifferentieerd stelsel van criteria.

2.3 M ilieukw a lite itsnorm en in NW4

In NW4 is aangegeven dat de m eeste elem enten van het bestaande 
norm enste lsel voorlopig geen verandering ondergaan. De wettelijk 
vastgelegde norm en voor de kwaliteit van oppervlaktew ater waaraan 
bepaalde functies zijn toegekend, blijven ongewijzigd. Het woord 
‘voorlop ig ’ is van belang, om dat er in EU-verband gewerkt wordt aan 
een nieuwe opzet van de waterregelgeving, die consequenties kan 
hebben voor het nationale beleid. Dit speelt voor de wettelijke kwaliteits
normen voor specifieke functies van oppervlaktewater echter pas op de 
langere term ijn. Voor de richtlijnen voor oppervlaktewater bestemd voor 
drinkwater (75/440/EEG), viswater (78/659/EEG) en schelpdierwater 
(79/923/EEG) en meetm ethoden en frequentie van bem onstering van 
oppervlaktew ater (79/869/EEG) gelden vervalterm ijnen van tenm inste 
7 jaa r na inwerkingtreding van de de EU-kaderrichtlijn water.

De system atiek van de n iet-wettelijk vastgelegde a lgem ene m ilieu
kwalite itsnorm en wordt enigszins aangepast. A is m inim um kwalite its- 
niveau wordt het Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau (MTR) geïntro
duceerd. De grenswaarde vervalt ais a lgem ene m ilieukwalite itsnorm . 
Het gebruik van de grenswaarde ais productkwaliteitsnorm voor bagger
specie blijft echter vooralsnog gehandhaafd (zie hfdst. 7). De streef
waarde ais doelste lling voor de langere term ijn blijft bestaan. Voor de 
Noordzee is de situatie anders: hier geldt prim air de streefwaarde ais 
m ilieukwalite itsnorm , zowel voor de kortere ais de lange term ijn.

De belangrijkste verandering die NW4 met zich m eebrengt op het 
gebied van de norm stelling is een veranderde kijk op normen en het 
anders om gaan met norm en (zie figuur 2.2). In NW3 werd voor elk 
w atersysteem  uitgegaan van dezelfde landelijke kwalite itsnorm en. In 
NW4 wordt de reeds ingezette lijn van de gebiedsgerichte aanpak 
verder doorgezet. Er wordt nu nadrukkelijk ruim te geboden voor een 
gebiedsgerichte beoordeling en differentiatie.
Gebiedsgerichte differentiatie en beoordeling v indt per watersysteem  
plaats. De w a te rkw a lite itsbeheerder zal hieraan invulling gaan geven. 
Voor stoffen die van nature voorkom en (nutriënten, metalen) kan
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differentiatie in het te bereiken (eind)doel plaatsvinden. Bij de gebieds
gerichte beoordeling kan rekening worden gehouden met de specifieke 
om standigheden en met de aanwezige of gewenste functies. Ook 
bestaat er een zekere vrijhe id in het stellen van priorite iten voor de 
em issieaanpak en het tem po waarin de e inddoelstelling wordt bereikt. 
Bij de fasering in de tijd, om uiteindelijk de streefwaarde te bereiken, is 
het stellen van tussendoelen een belangrijk instrument om de effectiviteit 
van het gevoerde beleid te toetsen.
In NW4 is aangegeven dat daarbij wel rekening moet worden gehouden 
m et (inter-)nationale afspraken over em issiereducties, en dat a fw ente
ling op bijvoorbeeld benedenstroom s gelegen watersystem en moet 
worden voorkom en.

Figuur 2.2
Anders omgaan met m ilieu
kwaliteitsnormen in NW4.

NW3 :
Landelijk uniforme kwaliteitsnormen

•  Grenswaarden

•  Streefwaarden

i
NW4 :

Gebiedsgerichte beoordeling 
MTR en streefwaarden ais vaste ijkpunten

Gebiedsgericht:
•  Fasering en prioritering per watersysteem
•  Differentiatie in streefwaarden voor 

systeemeigen stoffen mogelijk

De gebiedsgerichte differentiatie en beoordeling staat aan het begin van 
een ontwikkelingstraject. De komende jaren zullen de waterbeheerders 
dit verder invullen en uitwerken. In dit achtergronddocument w ordt een 
eerste handreiking gedaan. In CIW- kader zullen de ontw ikkelingen 
worden aangestuurd en de praktijkervaringen worden gebundeld en 
geëvalueerd.

2.4 P roductkw a lite itsnorm en voor baggerspecie in NW4

De omvang van de waterbodem verontre in iging en de baggerspecie- 
problem atiek is de afgelopen jaren steeds beter in beeld gebracht.
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Daaruit is duidelijk geworden dat de problem atiek om vangrijk is. NW4 
geeft een geactualiseerd beeld van deze omvang.

De streef-, grens- toetsings- en interventiewaarden (voor zoete bagger) 
en de gehaltetoets (voor zoute bagger) blijven voorlopig gehandhaafd 
ais criterium  voor het wel of niet mogen verspreiden van baggerspecie. 
Er zijn enkele getalsm atige w ijzig ingen (met name voor organotin- 
verbindingen). Voor PAK geldt dat voor de klasse-indeling voor alle klas
sen getoetst moet worden aan de som 10-PAK. De getalswaarden van 
de individuele PAK zijn hier dus niet van belang. Dit geldt niet voor de 
uniforme gehaltetoets zoute wateren (zie bijlage 6). In deze gehaltetoets 
wordt wel getoetst aan de getalswaarden van de individuele PAK. Dit 
betekent dat de onderhoudsspecie klasse 3 en 4 nog steeds dient te 
worden verwerkt dan wel gestort. De aanpak van saneringsspecie zal 
in samenloop met onderhoudsbaggerwerk ten behoeve van vaarweg- en 
watergangonderhoud plaatsvinden.

De NW 3-doelstelling dat in het jaar 2000 ook de m inder verontreinigde 
klasse 2 specie niet meer ontstaat blijkt te optim istisch te zijn geweest. 
Zelfs bij de krachtigste preventieve aanpak zal het nog tot ruim na het 
jaar 2000 duren eer het zover is. De resterende emissies, maar ook het 
naijleffect, spelen ons hierbij parten. In het verleden sterk vervuilde 
sedim enten liggen soms nog aan het oppervlak en kunnen zich 
stroom afw aarts verspreiden.

De geschetste situatie is aanleiding geweest het eerder ingenom en 
standpunt om de verspreiding van klasse 2 specie na het jaar 2000 te 
beëindigen, te herzien. Immers, zolang klasse 2 specie nog blijft ont
staan, is het uit het systeem  halen van klasse 2 specie vanuit milieu- 
oogpunt bezien weinig effectief. Daarnaast spelen ook andere elementen 
een rol bij het kritisch bezien van d it probleem. Inm iddels is duidelijk 
geworden dat de ecologische en m orfologische gevolgen van het uit 
het systeem  halen van grote hoeveelheden baggerspecie niet mogen 
worden veronachtzaam d. D aarnaast is steeds duidelijker geworden 
dat de huidige klassenindeling van baggerspecie te ongenuanceerd is 
gelet op de m ilieuris ico ’s en kosteneffectiviteit.

O nderzoek naar de m ilieueffecten en ris ico’s van het verspreiden van 
klasse 2 baggerspecie is recent uitgevoerd en nog gaande. Op dit 
m om ent is er nog geen nieuw stelsel van norm en of criteria  beschik
baar dat invulling kan geven aan een meer gedifferentieerde beoor
deling voor het verspreiden of toepassen van baggerspecie. Dit stelsel 
zal de komende jaren worden ontw ikkeld. Tot die tijd blijven de huidige 
klassenindeling (en de klassegrenzen gebaseerd op de streefwaarde, 
grenswaarde, toetsingswaarde en interventiewaarde) en de criteria  
voor de verspreiding (toetsingswaarden en gehaltetoets) van kracht.
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3 Algemene Milieukwaliteitsnormen
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Er b e s ta a n  m i l ie u k w a l i t e i t s n o r m e n  o p  verschillende niveaus. Voor 
o p p e r v la k te w a te r  en  s e d im e n t  zí jn z o w e l  M T R 's  a is  streefwaarden 
vastgesteld. De M T R 's  g e v e n  he t minimaal te b e re ik e n  kwaliteitsniveau 
aan . d e  s t r e e fw a a r d e n  he t kwaliteitsniveau d a t  cp iange(re> teimijn 
m o e t  w o r d e n  be re ik t .  De  n o rm e n  z i jn  id e n t ie k  voo r  z o e te  en  zo u te  
w a te r s y s te m e n ,  m e t  u i t z o n d e r in g  van  de  tributyitin-verbindingen. De 
s t r e e fw a a rd e n  en MTR's h e b b e n  p r im a n  ee n  fu n c t ie  in d e  b e o o rd e l in g  

v an  de toestand va n  watersystemen en de prioriteitstelling van  ae 
e m is s ie a a n p a k .  Voor g ro n d  en  g ro n d w a te r  zi¡n beieidsmahg a l leen  

s t r e e fw a a r d e n  v a s tg e s te id .

V o o r  g ro n d  sediment en  g ro n d w a te r  zíjn daarnaast in te rv e n t ie w a a rd e n  

vas tges te id .  in te rv e n t ie w a a rd e n  geven  biet niveau  aan  w a a rb o v e n  sp rake  

is vari e rn s t ig e  ve ro n tre in ig ing ,  en he i  re g im e  van de  saneringsregeling 
Wbb van  to e p a s s in g  is. S ig n a le r in g s w a a r d e n  g e id e n  uitsluitend vo o r  

z w a re  m e ta le n  tm e t  n a m e  in a n a e r o b e  s e d im e n te n )  Wanneer d e ze  

w a a rd e n  m et  w o rd e n  o v e rs c h re d e n ,  is s a n e r in g  van  a e ze  w a te rb o d e m s  
n ie t  u rgen t .

D e  afleiding van  a lg e m e n e  k w a l i t e i t s n o rm e n  vindt p la a ts  in tw e e  s t a p 

pen:

1. Afleiding van risiconiveaus (wetenschappelijk traject).
2. V e r ta l in g  van  r is ic o n iv e a u s  n a a r  m i l ie u k w a l i t e i t s n o r m e n  (beleids

matig t ra jec t ) .

Pe r  c o m p a r t im e n t  w o rd e n  r is ic o n iv e a u s  a fg e le id ,  d a a rn a  vindt inter- 
c o m p a r t im e n ta le  a fs te m m in g  p laa ts .  V o o r  s e d im e n t  en g ro n d w a te r  is 
e c h te r  o n v o ld o e n d e  to x ic o lo g is c h e  sr'w — '-w,-, 20C|a j cie2e

risiconiveaus uit a n d e r e  compartime jeleid.
De M T R  s. zoa ls  die zijn opgenomen eginsei g e b a s e e rd
op  r is ic o n iv e a u s  v o o r  het e c o s y s te e  w o rd t  re k e n in g

g e h o u d e n  m e t  van  n a tu re  voorkomt (g e h a l te n .  De

in te rv e n t ie w a a rd e n  en s t r e e fw a a rd e  i op r is ic o n iv e a u s
v o o r  he t  e c o s y s te e m  en  v o o r  d e  m ens .

De  veranderingen m NW4 ten  opzichte van  NVV3.:E N W  zijn:
- de  g re n s w a a rd e n ,  a is  a lg e m e n e  m i l ie u k w a l i t e i t s n o rm ,  w o rd e n  v e r 

v a n g e n  d o o r  de  M T R 's :  d e  M T R 's  h e b b e n  e c h te r  o o k  e e n  a n d e re  
func t ie ,  ni eendui r ing  o p  b a s is  wan ns ico 's :

- v o o r  m e ta le n  wore ehoucroc  m e t  v a n  .nature v o o rk o m e n d e  
a c h te r  q r rm d g e n a l  ron
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3.1 A lgem ene m ilieukw alite itsnorm en voor w ater en bodem

M ilieukw a lite itsnorm en per com partim ent
In NW4 zijn m ilieukwalite itsnorm en voor oppervlaktew ater en 

sedim ent opgenom en op verschillende kwaliteitsniveaus. Daarnaast 
bestaan er m ilieukwalite itsnorm en voor grond en grondwater. Deze 
komen in d it achtergronddocum ent ook aan de orde.
Ingedeeld naar een toenem end verontreinig ingsniveau zijn er de vol
gende m ilieukwalite itsnorm en:
- Streefwaarde
- MTR (Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau)
- Interventiewaarde
- S ignaleringswaarde.

In het onderstaande kader zijn de defin ities van de m ilieukwalite its
norm en opgenomen.

Definities milieukwaliteitsnormen

Streefwaarde:
W aarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de functionele 
eigenschappen van een bepaald com partim ent (bijvoorbeeld opper
vlaktewater) voor mens, plant en dier zijn veiliggesteld.

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau:
W aarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concen
tratie in een bepaald com partim ent (bijvoorbeeld oppervlaktewater)
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het risico voor mens, plant of dier maximaal toelaatbaar wordt geacht. 
De MTR-waarden, zoals opgenomen in NW4, hebben alleen betrekking 
op het ecosysteem .

Interventiewaarde:
W aarde specifiek voor het (water)bodem com partim ent, die aangeeft 
waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige verm indering van 
de functionele e igenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

Signaleringswaarde:
W aarde voor zware metalen, met name in anaërobe sedim enten, die 
aangeeft bij welke concentratie in de waterbodem sanering niet urgent 
is.

In figuur 3.1 staan de vastgeste lde m ilieukwalite itsnorm en per com 
partim ent weergegeven. De verschillen in kleur geven aan welke nor
men uit e lkaar zijn afgeleid of op elkaar zijn afgestem d (zie verder 
paragraaf 3.2.).

Figuur 3.1
Vastgestelde milieukwaliteitsnor
men per compartiment.
Normen weergegeven in gelijke 
kleur komen overéén óf zijn van 
elkaar afgeleid.

MILIEUKW ALITEITSNO RM EN PER COMPARTIM ENT

grond

w ater

MTR

S TR EEFW AAR D E

sed im ent

S IG N A LE R IN G SW A AR D E

IN TER VENTIEW AARDE
MTR

S TR EEFW AAR D E

INTER VEN TIEW AAR DE

S TR EEFW AARD E

grondw ater IN TER VEN TIEW AAR DE 

STR EEFW AAR D E

De streefwaarden en M TR’s hebben prim air een functie in de beoor
deling van de kwalite it van watersystem en en in de doorwerking naar 
het preventieve beleid (de em issieaanpak). De interventiewaarden en 
signaleringswaarden hebben een functie in het curatieve beleid: de 
sanering van (water)bodems.

MTR’s en streefw aarden
De plaats van m ilieukwalite itsnorm en in de twee-sporenaanpak 

van het w aterbeleid is u iteengezet in paragraaf 2.1. In het tweede
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spoor, de w aterkwalite itsaanpak, geeft het MTR het kwaliteitsniveau 
aan dat op de korte term ijn m inim aal zou moeten worden gehaald.
Het MTR geeft dus de minimaal te bereiken kwaliteit aan. De mate van 
overschrijd ing  van het MTR vorm t een belangrijk toets instrum ent voor 
het brongerichte beleid. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 
Het MTR voor sedim ent wordt gebru ikt voor de doorwerking naar het 
brongerichte beleid, voor de stoffen die zich goed aan sediment hechten. 
Ook wordt het MTR gebruikt bij de monitoring van de watersysteem - 
kwaliteit. Het MTR wordt n ie t gebruikt bij de klassenindeling voor de 
kwaliteit van baggerspecie, h iervoor blijven voorlopig de grenswaarde 
en toetsingswaarde van kracht (zie hoofdstuk 7).
De streefwaarden oppervlaktew ater en sedim ent geven het kwalite its
niveau aan dat op de lange(re) term ijn nagestreefd wordt. Daar waar 
het MTR nu al is bereikt, zijn de streefwaarden het ijkpunt voor de te 
bereiken water- en sedim entkwalite it.

Voor bodem zijn beleidsm atig geen M TR’s vastgesteld, aangezien in 
het com partim ent bodem voortschrijdende kwaliteitsverbetering minder 
duidelijk is dan in oppervlaktewater/waterbodem . Daar waar de bodem 
verontreinigd is, zal de bodem kw alite it niet o f nauwelijks verbeteren. 
Dat betekent dat de MTR geen functie  heeft in de doorwerking naar 
de brongerichte aanpak. Er zijn echter in het kader van INS (Integrale 
Norm stelling van Stoffen) wel MTR waarden voor de landbodem 
(grond) afgeleid. Deze zijn opgenom en in bijlage 20.

Zowel de beleidsm atig vastgestelde MTR waarden (voor oppervlakte
water en sedim ent) ais de in het wetenschappelijke tra ject afgeleide 
MTR waarden (voor bodem, in het kader van INS) worden mom enteel 
voorgesteld ais ijkpunten bij het vaststellen van acceptabele concen- 
tratiegrenzen in het kader van actie f (water)bodem beheer en functie 
gerichte (water)bodem sanering. Een voorbeeld van dergelijke concen- 
tratiegrenzen zijn de ARN waarden voor natuur (Acceptabel Risico 
Niveau), zoals die zijn beschreven in het Actief Bodem beheer R ivier
bed [referentie 31 en 52]. H ierop wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan.

De streefwaarden voor grond en grondw ater zijn recentelijk aange
past, na een uitgebreide evaluatie (het project Evaluatie Hantering 
S treefwaarden, afgekort HANS) en interdepartem entale afstemming. 
De belangrijkste w ijzig ingen waren reeds verwerkt in NW4. Echter na 
het verschijnen hiervan, zijn nog op enkele punten aanpassingen 
aangebracht. De nieuwe streefwaarden zijn opgenomen in de bijlagen 
6 en 7 en gelden per 27 februari 2000 [C irculaire streefwaarden en 
interventiewaarden bodem sanering, referentie 15]. De belangrijkste 
aanpassing is dat voor metalen in grondwater twee streefwaarden 
worden gehanteerd: een waarde voor ondiep grondwater (< 10 meter) 
en een waarde voor diep grondwater (> 10 meter). Reden hiervoor is 
het verschil in achtergrondconcentraties tussen het diep en ondiep 
grondwater.
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Een bodem die aan de streefwaarden voldoet wordt wel aangeduid ais 
m ultifunctionele bodem, dat wil zeggen dat alle van nature aanwezige 
bodem functies zijn gewaarborgd. In het bodem bescherm ingsbeleid 
geven streefwaarden het niveau aan dat door het nemen van bodem- 
bescherm ende maatregelen gehandhaafd dan wel bereikt moet w or
den om alle functies m ogelijk te maken. De streefwaarden worden van 
kracht door het opnem en van de streefwaarden in specifieke regel
geving (bijvoorbeeld het Lozingenbesluit, het Bouwstoffenbesluit).

In terventiew aarden, s igna leringsw aarden en bodem gebru iksw aar- 
den (BGW)

De plaats van m ilieukwalite itsnorm en in het (water)bodem sane- 
ringsbeleid is schem atisch weergegeven in figuur 3.2. De interventie
waarden bodemsanering geven het niveau aan waarboven sprake is van 
ernstige verontreiniging. Bij overschrijd ing van de interventiewaarden 
geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verm inderd. W anneer een 
(water)bodem  tot boven de interventiewaarden is verontreinigd (daar
bij geldt een ondergrens van 25 m3 grond/sedim ent of grondwater in 
m inim aal 100 m3 bodem volum e) is sanering van de (water)bodem  op 
korte of langere term ijn noodzakelijk. De interventiewaarden zijn 
opgenom en in een circulaire, vooruitlopend op wettelijke vastlegging 
bij A lgem ene Maatregel van Bestuur op basis van de Wbb [referentie 
15]. De aanpak van gevallen of locaties met ernstige (water)bodem- 
verontreiniging valt onder het regime van de Wbb [referentie 16]. Voor 
waterbodem sanering zijn aanvullende regels van kracht [Aanvullende 
regels waterbodem sanering; referentie 17].

Figuur 3.2
Plaats van m ilieukwaliteitsnormen 
in het (water)bodemsanerings- 
beleid.

terugsaneerwaarde

I
s

I i

streefwaarde MTR interventiewaar

sanering (op termijn) noodzakelijk

■4---------------►
anering niet urgent

ie  signaleringswaarde

De signaleringswaarden zijn alleen vastgesteld voor zware metalen, 
met name in anaëroob sedim ent. Ze hebben een functie in het vast
stellen van de saneringsurgentie. W anneer bij een verontreiniging met 
zware metalen in anaëroob sedim ent de signaleringswaarden niet 
worden overschreden, wordt aangenom en dat de ris ico ’s voor mens, 
m ilieu en verspreiding zo laag zijn dat een sanering niet urgent is (zie 
ook paragraaf 4.3).
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In het (w ater)bodem saneringsbeleid gaven de streefwaarden tot voor 
kort het niveau aan dat na sanering zou moeten zijn bereikt (de terug- 
saneerwaarde). Met de koerswijziging bodem sanering [Kabinets
standpunt beleidsvernieuw ing bodem sanering; referentie 18] hebben 
de streefwaarden weliswaar hun functie ais strategisch einddoel in het 
saneringsbele id behouden, m aar wordt bij het nemen van sanerings
m aatregelen uitgegaan van de bestaande of toekom stige functie 
(functiegericht saneren). H iertoe zijn voor immobiele verontreinigingen 
bodem gebruikswaarden (BGW ) vastgesteld voor de droge bodem 
[referentie 53]. Deze BGW  gelden ais functiegerichte saneringsdoel- 
stelling voor verontreinig ingen van voor 1987 en ais functiegerichte 
kwalite itseis voor het aanbrengen van leeflagen. Overigens geldt het 
nastreven van het MTR voor de w aterbeheerder ais algem ene inspan
ningsverplichting.

G eta lsm atige invu lling
Een overzicht van de getalsmatige invulling van de milieukwaliteits

norm en is opgenom en in de bijlagen 5, 6 en 7. Er is geen onderscheid 
in m ilieukwaliteitsnormen voor zoete en voor zoute watersystemen. De 
gevoeligheid van soorten uit zoet en zout w ater is nam elijk niet aan
toonbaar verschillend. De enige uitzonderingen hierop vorm en de 
tributyltin-verbindingen en zilver. O rganism en in het m ariene milieu 
zijn veel gevoeliger voor tributyltin-verbindingen dan organism en in 
zoete watersystem en.

In bijlage 6 is de tabel “Om gaan met verontreinigd sedim ent” uit NW4 
opgenom en. De interventiewaarden en de signaleringswaarden voor 
sedim ent zijn hierin opgenom en. De overige normen in deze tabel 
(streefwaarden, grenswaarden en toetsingswaarden) zijn product- 
kwalite itsnorm en voor baggerspecie en komen in hoofdstuk 7 aan de 
orde.

Voor de toepassing in de beoordeling en aanpak van bodemsanering zijn 
de interventiewaarden en streefwaarden voor grond/sediment en grond
water vastgelegd in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodem sanering [referentie 15]. De bodem gebruikswaarden (BGW) 
zijn vastgelegd in de rapportage van het afwegingsproces sanerings- 
doelstelling [referentie 53] en opgenom en in bijlage 22. De streef- en 
interventiewaarden voor grondwater zijn opgenom en in bijlage 7. De 
streefwaarden voor sedim ent zijn opgenom en in bijlage 5 en 6. De 
interventiewaarden voor grond/sedim ent zijn opgenom en in bijlage 6. 
Voor de om rekening van opgeloste gehalten in oppervlaktew ater naar 
totaal gehalten w ordt gebruik gem aakt van de evenw ichts-partitie- 
coëffic iënten water/zwevende stof die opgenom en zijn in bijlage 8. 
O ok wordt hierin toegelicht hoe rekening kan worden gehouden met 
lokale achtergrondgehalten. De norm en voor grond en sedim ent zijn 
voor een ‘standaardbodem ’ met 25 % lutum en 10 % organische stof. 
Voor bodems met andere lutum- en organisch stofgehalten dient
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gecorrigeerd te worden, deze bodem typecorrectie  is ook opgenom en 
in bijlage 8. De m ethodiek voor toetsing van gehalten in zoute wateren 
w ijkt iets af van de m ethodiek voor zoete wateren. Deze m ethodiek is 
beschreven in bijlage 19.

3.2 A fle id ing  van de algem ene m ilieukw a lite itsnorm en

De afle id ing van m ilieukwalite itsnorm en verloopt in twee stappen:
1. A fle id ing van risiconiveaus (wetenschappelijk traject).
2. Vertaling van risiconiveaus naar m ilieukwalite itsnorm en (bele ids

matig traject).

Stap 1. Afleiding van risiconiveaus.
De defin ities van de risiconiveaus zijn weergegeven in het kader. De 
beleidsm atige u itgangspunten en keuzes voor de invulling van het 
M axim aal Toelaatbaar R isiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar 
R isiconiveau (VR) zijn vastgelegd in de notitie “Om gaan met ris ico ’s” 
uit 1989 [referentie 12]. In de jaren erna heeft verder m ethodische en 
getalsm atige uitwerking plaatsgevonden. Voor de com partim enten 
w ater en bodem Is Invulling gegeven aan de risiconiveaus voor het 
ecosysteem . De basis voor het risiconiveau voor ecosystem en wordt 
gevorm d door effecten op individuele soorten, die zijn waargenom en 
in testen in het laboratorium . A fhankelijk van de hoeveelheid beschik
bare gegevens wordt v ia een extrapolatiem ethode of via veiligheids- 
factoren een risiconiveau bepaald [referentie 8, 22], Ook effecten die 
via de voedselketen (doorvergiftig ing) tot stand komen worden m ee
genom en. Het operationele u itgangspunt is dat op het niveau van het 
MTR 95 % van alle soorten volledig is bescherm d. Het VR is per 
defin itie gesteld op 1/100 van het MTR (zie kader).

In beginsel worden er voor elk com partim ent rlsicogrenzen afgeleid. 
N iet voor elk com partim ent is er echter voldoende (eco)toxicologische 
inform atie beschikbaar om risiconiveaus af te leiden. Voor het opper
v laktew ater (bescherm ing van het aquatische ecosysteem ) en voor 
grond (bescherm ing van het terrestrische ecosysteem ) is voor een 
behoorlijk aantal stoffen voldoende inform atie om risiconiveaus af te 
leiden. Voor sedim ent is op dit moment meestal onvoldoende informatie 
beschikbaar. Daarom worden risiconiveaus voor sedim ent met behulp 
van evenw ichtspartitie  (de theorie  over de verdeling van een stof over 
de vaste en vloeibare fase onder evenw ichtscondities) afgeleid van de 
risiconiveaus voor oppervlaktewater. De evenwichts-partltitecoëfficiënten 
die zijn gehanteerd voor het afleiden van de algemene m ilieukwalite its
normen zijn opgenom en in bijlage 8.
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Definities risiconiveaus voor het ecosysteem

Ernstig Risiconiveau (ER)
W aarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige 
effecten op het ecosysteem . Nader uitgewerkt is dit de w etenschap
pelijk afgeleide concentratie van een stof in een com partim ent (bij
voorbeeld oppervlaktew ater) waarbij theoretisch 50 % van de soorten 
in het ecosysteem  schade kan ondervinden.

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)
W aarde die aangeeft bij welke concentratie geen ontoelaatbare effec
ten te verwachten zijn. Nader uitgewerkt is dit de wetenschappelijk 
afgeleide concentratie van een stof in een com partim ent (bijvoorbeeld 
oppervlaktewater) waarbij theoretisch 5 % van de soorten schade kan 
ondervinden (dat is hetzelfde ais het 95 % bescherm ingsniveau).

Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR)
W aarde die aangeeft bij welke concentratie van een stof de kans op 
negatieve effecten op soorten in het ecosysteem  verwaarloosbaar 
wordt geacht. Het VR wordt in principe gesteld op 1/100 van het MTR. 
Deze factor 100 is mede geïntroduceerd om rekening te houden met 
com binatietoxicite it.

D aarnaast v indt ook een afstem m ing plaats tussen de risicogrenzen 
voor oppervlaktew ater en grond, in verband met de gewenste afstem 
ming van normen voor de verschillende com partim enten. Met deze 
afstem m ing w ordt bereikt dat er geen ris ico ’s optreden bij het w ijzigen 
van om standigheden (b.v. baggeren, inpolderen of onder water zetten). 
De onderlinge sam enhang van de risicogrenzen voor de verschillende 
com partim enten w ordt geïllustreerd in figuur 3.3.

Figuur 3.3
Afleiding van risiconiveau’s vanuit 
verschillende beschermingsdoelen 
en afstemming tussen de com par
timenten.
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Voor stoffen w aarvoor nog geen MTR is afgeleid kan op verzoek ver
sneld door R ijkswaterstaat R IZA/RIKZ een zogenoem de ad hoc-M TR- 
waarde voor het w aterbeheer worden vastgesteld.

In het beoordelingskader voor (water)bodem sanering, waarbij sprake 
is van een historische verontreinig ing en hoge concentraties, wordt 
gebruik gem aakt van ris iconiveaus die op of boven het MTR liggen. 
Voor ecosystem en is de zogenaam de Ernstige Bodem verontreinig ing- 
concentratie  (EBVCeco) afgeleid. Deze concentratie geeft het niveau 
aan, waarbij 50 % van alle soorten in het ecosysteem  volledig be
scherm d is (de waarden zijn opgenom en in bijlage 20). In dit rapport 
wordt dit niveau ook het Ernstig R isiconiveau (ER) genoem d4*.

Tot nu toe is ais basis voor de norm stelling alleen voor grond en sedi
ment een ER beleidsm atig vastgesteld. O ok voor het aquatisch eco
systeem  kan een ER worden afgeleid. In hoofdstuk 4 wordt hier verder 
op ingegaan.

In het beoordelingskader voor (water)bodem sanering zijn naast ris ico’s 
voor het ecosysteem ook ris ico’s voor de mens relevant. De basis voor 
het risiconiveau voor de mens wordt gevormd door effecten die via ver
schillende routes van blootstelling aan de bodem /waterverontrein ig ing 
to t stand komen (bijvoorbeeld ingestie, derm ale opname, consum ptie 
van vis). H ierbij wordt gebruik gem aakt van een model, dat ris ico ’s 
van de verschillende b lootstellingroutes kw antificeert [Model C-SOIL 
voor bodem; referentie 20; Model Sedi-SO IL voor waterbodem s; refe
rentie 21]. Bij het vaststellen van het MTR voor de mens wordt ervan 
uitgegaan dat blootstelling via alle m ogelijke routes plaatsvindt.

Stap 2. Vertaling van de risiconiveaus naar milieukwaliteitsnormen
Bij de verta ling van ris iconiveaus naar m ilieukwalite itsnorm en (M TR’s 
en streefwaarden; interventiewaarden) gelden de volgende uitgangs
punten:

- De M TR ’s en streefwaarden worden in beginsel gebaseerd op de 
wetenschappelijke risiconiveaus voor ecosystem en (MTR resp. VR).

- Voor van nature voorkom ende stoffen (metalen) zijn MTR en streef
waarde gebaseerd op de som van het achtergrondgehalte in

Noot
4 Er is sprake van verschillende termen voor dezelfde begrippen. 

Ernstige bodemverontreinigingsconcentratie wordt afgekort met 
de term EBVC. De EBVC voor het ecosysteem (EBVCeco) is 
inhoudelijk hetzelfde ais de HC50 waarde (Hazardous Concen
tration for 50 % of the species), die gebruikt wordt voor beoor
deling van de actuele ecologische risico’s van een ernstig geval 
van bodemverontreiniging In het kader van de urgentiesystematiek.
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Nederland en de toxicologisch vastgestelde MTT (Maximaal Toelaat
bare Toevoeging) resp. VT (Verwaarloosbare Toevoeging) (zie figuur 
3.4.). MTT en VT zijn afgeleid analoog aan het MTR en VR voor niet 
van nature voorkom ende stoffen. A is landelijke geldend achtergrond- 
gehalte wordt de bovengrens van in relatief onbelaste gebieden 
gem eten concentraties gehanteerd.

- De interventiewaarden voor bodem (grond en grondwater) en sediment 
zijn gebaseerd op de risicogrenzen voor mens (MTR) of ecosysteem 
(ER). De strengste waarde is doorslaggevend, zie ook figuur 3.3.

- Er v indt afstem m ing plaats met andere kaders waarin norm en zijn 
afgeleid (bijvoorbeeld interventiewaarden, in ternationale normen, 
toelatingsbele id bestrijd ingsm iddelen, etc).

Voor enkele metalen ligt de interventiewaarde lager dan de w eten
schappelijke MTR voor sedim ent. Voor deze metalen is ais plafond
waarde voor de M TR-sedim ent de interventiewaarde aangehouden.

De achtergrondconcentraties voor metalen kunnen per regio variëren. 
In een gebiedsgerichte beoordeling kan de landelijke achtergrond- 
gehalte worden vervangen door het lokaal of regionaal vastgestelde 
achtergrondgehalte. In paragraaf 5.3. en bijlage 8 wordt hier verder op 
ingegaan.

Figuur 3.4
Rekening houden met achtergrond- 
gehalten voor metalen.

Achtergrondgehalte Wetenschappelijk MTT

<  ► <  ►
Achtergrondgehalte VT

-« ► <  ►

nul-niveau streefwaard MTR

 ► concentratie

Dit achtergronddocum ent is niet de plaats om de afleiding van de 
kwalite itsnorm en gedeta illeerd (per stof) te beschrijven. Er bestaan 
verschillende overzichtsdocumenten op het gebied van de normstelling. 
Elk docum ent heeft een eigen invalshoek:

Environmental risk lim its in the Deze docum enten beschrijven de 
Netherlands [referentie 22]: risiconiveaus en afle id ing van de

m ilieukwalite itsnorm en voor water, 
bodem en lucht per stofgroep/ 
com partim ent.
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Stoffen- en norm enboekje 
[referentie 24]:

Dit docum ent geeft een overzicht 
van alle bestaande m ilieunorm en 
(water, bodem, lucht, afval, bouw 
stoffen etc.) per stof.

3.3 Inhoude lijke  veranderingen ten opzich te  van NW3

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zit de belangrijkste verandering in 
de norm stelling in NW4 in het anders om gaan met de m ilieukwalite its
norm en. D aarnaast is in de NW4 een aantal inhoudelijke w ijzig ingen 
doorgevoerd. Deze w ijz ig ingen ten opzichte van NW 3/ENW  zijn de 
volgende:
- MTR ais bovengrens, in plaats van voortschrijdende grenswaarden;
- Rekening houden met achtergrondgehalten voor metalen;
- W ijzig ingen in de stoffenlijst;
- Veranderingen t.a.v. de monitoring.

Daarnaast heeft, deels na het verschijnen van NW4, een aanpassing 
van enkele streefwaarden plaatsgevonden. Deze zijn gepubliceerd in de 
W bb-C irculaires Streefwaarden en Interventiewaarden Bodemsanering 
en de Vrijste llingsregeling sam enste llings- en immissiewaarden 
Bouwstoffenbesluit, en eveneens opgenom en in deze nota.

Grenswaarde is ais milieukwaliteitsnorm vervangen door MTR
Het norm enste lse l in NW 3/ENW  kende enerzijds de w etenschappelij
ke risicogrenzen (MTR en VR) en anderzijds de beleidsm atige m ilieu- 
kw alite itdoelste llingen5* (streefwaarde en grenswaarde). De streef
waarde lag in principe op het niveau van het verw aarloosbaar risico 
VR. De grenswaarde lag tussen h e tV R  en het MTR, ais bovengrens 
gold het MTR. Bij het vaststellen van de grenswaarden zou ook de 
technische en econom ische haalbaarheid worden m eegenom en. De 
gedachte was dat de grenswaarden in de loop der tijd aangescherpt 
zouden worden om uite indelijk op de streefwaarde uit te komen: het 
proces van voortschrijdende norm stelling.

Het vastleggen van de technische en econom ische haalbaarheid in 
een landelijke norm die voor een bepaalde term ijn van kracht moet 
zijn, is vrijwel onm ogelijk of ondoenlijk. In de praktijk is dit in het NW3- 
norm enstelsel dan ook nog nooit m eegenom en bij het vaststellen van 
getalswaarden. Er b leek dan ook breed draagvlak te bestaan voor een 
doorzichtiger stelsel met een directe koppeling aan de risicobenadering. 
Geen voortschrijdende norm stelling m aar vaste ijkpunten in de vorm 
van risicogrenzen.

Noot
5 De term milieukwaliteitsdoelstelling is in het huidige

normenstelsel vervangen door de term milieukwaliteitsnorm 
(zie hoofdstuk 2).
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Rekening houden met achtergrondgehalten voor metalen
Voor metalen, die ook van nature voorkomen, is gebleken dat de risico
grenzen lager konden zijn dan de achtergrondgehalten [referentie 22]. 
In NW 3 konden daarom  voor een aantal metalen de risicogrenzen 
niet d irect ais streef- of grenswaarde worden toegepast. In dergelijke 
gevallen werd gekozen voor een pragmatische oplossing. Ais de risico
grenzen lager uitvielen dan de natuurlijke achtergrondgehalten, dan 
werden de streef- en/of grenswaarden gelijk aan het niveau van de 
achtergrondgehalten. Reden hiervoor was dat norm en beneden de 
achtergrondgehalten weinig praktische betekenis hebben.

Daarom is gezocht naar een oplossing in de methodiek voor het afleiden 
van risicogrenzen, om met achtergrondgehalten rekening te houden.
In de nieuwe m ethodiek is ervoor gekozen de landelijke achtergrond
gehalten op te tellen bij de waarden van de ecotoxicologisch vast
gestelde risicogrenzen (MTR en VR). De achterliggende aanname is dat 
metalen op het achtergrondniveau een van de natuurlijke (stress)fac- 
toren is die de sam enstelling en diversite it van een ecosysteem  mede 
bepalen. Eventuele effecten worden daarom niet ais nadelig gewaar
deerd. Het risiconiveau voor een metaal is de toevoeging die bele ids
matig geaccepteerd wordt ais gevolg van m enselijk handelen.

Andere Stoffenlijst
De NW 3/ENW  kende een bijlage met kwalite itsnorm en voor 156, 
voornam elijk m ilieuvreemde, stoffen. Daarnaast was er een bijlage met 
norm en voor zo ’n 18 algem ene param eters, waaronder kleur, geur, 
tem peratuur, zuurstof, nutriënten etc.. In NW4 zijn er voor zo ’n 200 
stoffen norm en vastgesteld. Onder de uitbreidingen zitten een aantal 
metalen en bestrijd ingsm iddelen. Ook de groep van algem ene para
meters kent enkele nieuwe param eters. Naast toevoegingen zijn er 
ook stoffen verw ijderd uit de lijst.

Andere getalswaarden
W ijzig ingen in getalswaarden hebben twee mogelijke oorzaken. Op de 
eerste plaats is de grenswaarde vervangen door het MTR. Dat betekent 
over het a lgem een een bijstelling om hoog (MTR ligt hoger dan de 
grenswaarde). Op de tweede plaats zijn er voor een aantal stoffen meer 
toxicologische gegevens beschikbaar gekomen. Dat betekent dat het 
MTR kan zijn gewijzigd ten opzichte van het MTR dat eerder was afge
leid (dat kan zowel een bijstelling naar boven ais een bijstelling naar 
beneden zijn). Automatisch w ijzigt dan ook de streefwaarde: de streef
waarden worden afgeleid door het MTR te delen door de factor 100.

De nieuwe getalswaarden zijn opgenom en in bijlage 5. Enkele opval
lende wijzigingen:
Voor het oppervlaktew ater liggen de M TR ’s (inclusief achtergrond
gehalten) voor de zware metalen, met uitzondering van nikkel, hoger 
dan de grenswaarden uit NW3. De streefwaarden liggen voor enkele
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metalen hoger en voor enkele metalen lager dan de streefwaarden in 
NW3. Voor PAK liggen de M TR ’s hoger dan de grenswaarden in NW3. 
Voor de bestrijdingsm iddelen ligt het MTR voor een aantal stoffen 
hoger en voor een aantal stoffen lager dan de grenswaarden in NW3.

Voor het sedim ent is het MTR voor enkele metalen hoger, en voor een 
aantal metalen gelijk aan de grenswaarden uit NW3. De MTR’s voor PAK 
liggen hoger dan de grenswaarden in NW3. Voor bestrijd ingsm iddelen 
ligt het MTR, analoog aan het oppervlaktewater, voor een aantal stoffen 
hoger en voor een aantal stoffen lager dan de grenswaarden in NW3.

Veranderingen in de m onitoring
In NW3 was de lijst met stoffen verdeeld in M- en l-lijst stoffen. M-lijst 
stoffen betroffen de m eest relevante probleem stoffen voor het w ater
beheer. Hierbij ging het om: zware metalen, PAK, PCB’s, HCB, endo- 
sulfan + sulfaat, HCH, pentachloorfenol en m inerale olie. D aarnaast 
bevatte deze lijst ook enkele groepsparameters, zoals VOX en cholines- 
teraseremming. Voor de M -lijst was een regelm atige toetsing aan de 
grenswaarden vereist.

De l-lijs t bevatte stoffen waarvoor in beginsel een incidentele inventa
risatie werd voorgesteld. Herhaling van de opnam e zou alleen plaats 
hoeven vinden op mom enten en locaties w aarvoor dat vanuit beleid of 
beheerspraktijk relevant is. Op de l-lijst stonden voornamelijk bestrijdings
middelen. Verder werd voor stoffen buiten de lijst, waarvan gegevens 
over voorkom en of toxicite it ontbraken, nader onderzoek gevraagd. Dit 
heeft b ijvoorbeeld invulling gekregen in het kader van het R ijnactie
programma.

In NW4 is het onderscheid tussen M en l-lijst stoffen weggelaten.

3.4 M on ito ring  en lande lijke  rapportage 

Monitoring
Voor de stoffen die op de voorm alige M -lijst stonden zijn door C IW / 
CUW VO aanbevelingen geschreven voor het routinem atig onderzoek 
van de kwalite it van oppervlaktewater, w aterbodem s en zwevend stof 
[referentie 25], Specifiek betreft het:
- de keuze van bem onsteringslocaties, m eetcom partim ent en bemon- 

steringsfrequentie;
- de w ijze van bem onstering en analyse;
- de wijze van toetsen aan norm en en beoordelen;
- de w ijze van presenteren van de toetsresultaten.

Voor de l-lijst heeft C IW /CUW VO een vergelijkbaar rapport geschreven 
[Aspect-rapport l-lijst stoffen; referentie 26]. Verschil tussen beide 
aanbevelingen zit vooral in de doorwerking van het inventariserende
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incidentele karakter dat l-lijst onderzoek heeft op de aanbevelingen voor 
meetlocaties, te meten param eters en frequenties. Deze kunnen in 
principe voor elk beheersgebied en in opeenvolgende jaren verschillen.

Voor het beoordelen en toetsen van de kwallteitsgegevens kan gebruik 
worden gem aakt van het com puterprogram m a Notove [referentie 54].

De standaardisatie  en toetsing van gehalten bij de m onitoring van 
zoute wateren wordt beschreven in bijlage 19.

Door de CIW  zullen in 2000 nieuwe aanbevelingen voor monitoring 
worden opgesteld in de Leidraad M onitoring. De benadering daarin 
zal m eer en meer worden gekenm erkt door een ‘op maat gesneden’ 
aanpak, die per regio nader wordt uitgewerkt. De MTR’s en streef
waarden vormen daarin twee vaste ijkpunten. In de Leidraad zal worden 
ingegaan op:
- de verschillende stadia van de m onitoringcyclus;
- de gebiedsgerichte (in param eters en norm en) en functiegerichte 

benadering;
- de gegevensanalyse: andere manieren van normtoetsing, classificatie 

en presentatie;
- de betekenis van norm overschrijd ingen voor het prioriteren van 

maatregelen.

Landelijke rapportage
Door de C IW  wordt jaarlijks een landelijke rapportage van de water 
(bodem )kwalite it van zoete wateren opgesteld. De m onitorings-infor- 
matie van de waterbeheerders wordt hiervoor gebundeld, waarmee een 
landelijk beeld ontstaat van de water(bodem )kwalite it. De landelijke 
rapportage is vanaf 1998 opgegaan in de C lW -rapportage “W ater in 
beeld” .
De huidige toetsing van de oppervlaktew ater- en sedim entkw alite it is 
gebaseerd is op de mate van overschrijding van streefwaarden respec
tievelijk grenswaarden uit de derde Nota waterhuishouding. Met de 
introductie van de M TR’s in de vierde Nota waterhuishouding, zal een 
andere wijze van classificeren moeten gaan plaatsvinden. Vanzelf
sprekend zal deze classificatie meer gebaseerd moeten zijn op risico’s 
en risicogrenzen. A fspraken over de verdere uitwerking en invoering 
van deze nieuwe classificatie  zullen worden uitgewerkt in het kader 
van de CIW.

Omgaan met onzekerheden
In de uitvoering en monitoring kunnen meetmethoden tot onzekerheden 
leiden. Binnen de grote groep van bestrijdingsm iddelen op de normen- 
lijst in NW4 staan ook m oeilijk m eetbare stoffen. De keuze van de 
analysem ethode kan in die gevallen van cruciaal belang zijn. De detectie- 
grens kan bijvoorbeeld hoger liggen dan de norm, maar incidenteel kan
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het voorkom en dat door verbetering van de analysem ethode vals posi
tieve waarnemingen uit een andere methode naar boven komen. Voor 
een aantal bestrijd ingsm iddelen is d it in 1997 in de Rijn en Maas het 
geval geweest [referentie 27]. Bij tw ijfe ls aan w aarnem ingen kan het 
nuttig zijn een herhaalde bem onstering of een verificatie  met een 
andere methode uit te voeren. In de Leidraad monitoring zal hier verder 
op worden ingegaan.
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4 Milieukwaliteitsnomen en risiconiveaus 
als prioriteringsinstrument
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4.1 Normoverschríjdíngen

M ilieukwalite itsnorm en voor water en sedim ent zijn het toetsingskader 
voor de beoordeling van de kwalite it van een watersysteem . W anneer 
normen worden overschreden, vindt er een doorwerking in verschillende 
werkvelden plaats. Het overschrijden van MTR en streefwaarden werkt 
door in de em issieaanpak. Het overschrijden van interventiewaarden 
en signaleringswaarden w erkt door in de beoordeling en prioritering 
van waterbodem verontre in iging en w aterbodem sanering. Voor de 
doorwerking in beide werkvelden geldt dat bij een overschrijding van de 
a lgem ene m ilieukwalite itsnorm en een verdere prioritering plaats kan 
vinden met behulp van risiconiveaus. De risiconiveaus die ten grondslag 
liggen aan de m ilieukwalite itsnorm en kunnen hierbij ais m aatlat w or
den gebruikt (zie figuur 4.1.). In de em issie-aanpak kunnen de ris ico
niveaus MTR en ER worden gebruikt voor het prioriteren van stoffen 
en/of bronnen. Het ER in de m engzone kan worden gebruikt ais maat
lat om de toelaatbaarheid van lozingen te beoordelen. Bij waterbodem 
sanering worden de risiconiveaus gebruikt om de urgentie van sanering 
te beoordelen.

Figuur 4.1
Gebruik van milieukwaliteitsnormen 
en risiconiveaus ais prioriterings- 
instrument. Prioritering emissie-aanpak:

- Toetsing aan MTR en SW per stof
- Toetsing aan ER in mengzone

Prioritering waterbodemsanering:
- Toetsing aan MTR en ER ecosyseem
- Toetsing aan MTR mens

I I I--------- 1
streefwaarde MTR interventiewaarde signaleringswaarde

4.2 P rio rite its te llin g  voor de em issieaanpak

In paragraaf 2.1 is reeds aangegeven dat de twee-sporenaanpak ge
handhaafd blijft: het brongerichte beleid (em issiespoor) en het e ffect
gerichte beleid (im m issiespoor). Het brongerichte beleid heeft ais uit
gangspunten de verm indering van verontreiniging, het stand-stillbeginsel 
en de vervuiler betaalt. Het effectgerichte beleid geeft aan welke m ilieu
kwaliteitsnormen bereikt moeten worden.
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In NW4 zijn de volgende doelen geform uleerd ten aanzien van de 
prioritering voor de em issieaanpak:

- Het nastreven van het MTR (geldig m et ingang van 2000) geldt voor 
de waterbeheerder ais een inspanningsverplichting in de planperiode. 
Bij de em issiereductie moet priorite it gegeven worden aan de stoffen 
w aarvoor het MTR w ordt overschreden. Daarbij geldt de mate van 
overschrijd ing van het MTR ais een belangrijk toetsinstrum ent. Voor 
het m ariene milieu is de inzet gericht op het bereiken van de streef
waarde.

- Het bereiken van de streefwaarde blijft ais langere term ijn doelstelling 
(zo m ogelijk voor 2010) richtinggevend. Daarom mag voor stoffen 
beneden het MTR-niveau geen norm opvulling plaatsvinden.

Deze beleidslijn uit NW 4 v indt zijn basis in de door de Tweede Kamer 
aangenomen motie Esselink/Feenstra (1992), waarin de regering werd 
verzocht om zich te concentreren op het MTR en verdere risicoreductie 
prim air te bewerkstelligen via het A LAR A-principe (risicoreductie op 
basis van redelijkheid). De hoofdlijn is dus het zoveel m ogelijk voor
kómen van verontreiniging, ongeacht de stofsoort en ongeacht de vraag 
of het MTR dan wel de streefw aarde w ordt overschreden in het ont
vangende oppervlaktewater. P rioritering in de em issieaanpak van 
zowel puntbronnen ais diffuse bronnen zal evenwel in eerste instantie 
plaats moeten vinden op basis van het al of niet halen van het MTR.
In aanvulling hierop kan ook het voorkóm en van afwenteling naar 
benedenstroom se watersystem en een rol spelen in de prioritering.

Het stellen van priorite iten in de em issieaanpak kan in beginsel op 
drie niveaus Ínhoud worden gegeven: op landelijk niveau, op water- 
systeem niveau en bij de beoordeling van individuele lozingen.

Prioritering op landelijk niveau
In NW 4 is een tabel opgenom en met landelijk probleem stoffen (zie 
tabel 4.1.). Dit zijn stoffen waarvan de meetgegevens voor oppervlakte
water en zwevende stof in 1995/1996 grote en/of regelm atige over
schrijd ing van het MTR laten zien in een groot aantal watersystem en. 
Het betreft met name een aantal pesticiden, enkele zware metalen, 
PAK en PCB. Naast deze m icroverontreinig ingen zijn ook fosfaat en 
stiksto f ais probleem stoffen aan te merken.
Door m iddel van generiek beleid wordt in belangrijke mate een aanzet 
gegeven tot de aanpak van de emissies van deze stoffen. Voor de diffuse 
bronnen zijn te  noemen de uitvoering van het mestbeleid, de aan
scherping van het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen, de AMvB’s 
voor o.a. g lastu inbouw  en open teelten, de toepassing van PAK-arme 
coatings in de scheepvaart en het bevorderen van het gebruik duur
zam e bouwm ateria len. Voor puntbronnen worden o.a. afspraken over 
verdere em issiereductie gem aakt in het doelgroepenoverleg en wordt
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het program m a voor stikstofverw ijdering op rw zi’s uitgevoerd.

Tabel 4.1
Landelijke probleemstoffen. 
(NW4, meetgegevens ‘95/’96)

Oppervlaktewater 
hoge overschrijding 
MTR

Oppervlaktewater 
regelmatige overschrijding 
MTR

Sediment
regelmatige overschrijding 
MTR

Dichloorvos 
Parathion (-ethyl) 
Carbendazim

Koper
Kwik
Nikkel
Zink
Trifenyltinverbindingen
Diuron
Simazin
Propoxur
Cholinesterase-remmers
VOX
Totaal fosfaat 
Totaal stikstof

Koper
Kwik
Nikkel
Zink
PAK
PCB
HCB

Cadmium

Minerale olie

Prioritering op watersysteemniveau
In aanvulling op het generieke beleid is in NW4 een belangrijke plaats 
ingeruim d voor een gebiedsgerichte aanpak. P rioritering op w ater
systeem niveau richt zich voor de p lanperiode vooral op het realiseren 
van het MTR of kwalite itsnorm en voor specifieke functies en omvat 
twee stappen:

1. prioritering van stoffen waarvoor het gewenste doei (MTR, specifieke 
functie-doelste llingen) in het watersysteem  w ordt overschreden en 
het effect het grootst is;

2. prioritering van bronnen die gereduceerd moeten worden om het 
M TR/specifieke functie-doelste llingen te realiseren.

Voor de prioritering van stoffen waarvoor norm overschrijding is het ge
wenst de nadelige effecten van deze stoffen in beschouwing te nemen. 
De effecten bij overschrijd ing van het MTR zijn nam elijk voor de ene 
sto f anders dan voor een andere stof.
Het Ernstig R isiconiveau (ER) kan ais m aatlat worden gebru ikt om 
inzicht te krijgen in de ernst van de effecten die op kunnen treden bij 
overschrijdingen van het MTR. De ruimte tussen MTR en ER is per stof 
verschillend. Zo zit er bijvoorbeeld tussen het ER en MTR voor zink een 
factor 9, terwijl er tussen het ER en MTR voor nikkel een factor 100 zit. 
In het rapport “ecotoxicologisiche ris ico ’s van stoffen voor w atersyste
men” [referentie 28] is toegelicht hoe de risiconiveaus gebruikt kunnen 
worden om ecotoxicologische ris ico’s te classificeren. In bijlage 10 is de 
geta lsm atige invulling van het ER voor oppervlaktew ater en sedim ent 
opgenomen.

Priorita ire stoffen en priorita ire bronnen kunnen worden opgenom en 
in het W aterhuishoudingsplan en vorm en een basis voor de verdere 
bronaanpak. In aanvulling hierop kunnen ook intenties en afspraken
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worden vastgelegd voor de prioritering van stoffen en bronnen met het 
oog op het bereiken van de streefwaarden in een watersysteem  op 
langere term ijn. Voor de prioritering van de bronnen kan gebruik w or
den gem aakt van de C IW -Nota Handreiking regionale aanpak diffuse 
bronnen.

Door een subw erkgroep van CIW  V en VI w ordt de relatie em issie- 
im m issie nader uitgewerkt en wel via twee lijnen:
- Een m ethodiek voor het prioriteren van stoffen en/of bronnen die 

het m eest bijdragen aan de ris ico ’s voor watersystem en
- Een beslisboom  en de uitwerking van een eenvoudige immissie- 

toets.
Het e indrapport w ordt in de loop van 2000 verwacht.

Beoordeling van individuele lozingen
Het wateremissiebeleid biedt de mogelijkheid om verdere eisen aan een 
lozing te stellen op basis van een imm issietoets. Dus w anneer een 
eventuele restem issie nog nadelige effecten veroorzaakt, zijn verder
gaande eisen te stellen aan de lozing.
In een eerste uitwerking door genoem de subwerkgroep is voorgesteld 
de volgende uitgangspunten te hanteren bij de beoordeling van de 
m ilieubezwaarlijkheid van de (rest)lozing:
A. De lozing mag niet significant bijdragen aan het overschrijden van 

de waterkwalite itsdoelstelling (MTR of specifieke functiedoelstelling) 
voor het oppervlaktew atersysteem  (water en waterbodem ) waarop 
wordt geloosd;

B. Bij lozing moeten acuut toxische effecten in de mengzone voorkomen 
worden;

C. Bij lozing moet ernstige verontreinig ing van de waterbodem  in de 
mengzone voorkom en worden.

Dit laatste punt kan worden ingevuld door het oppervlaktew ater in de 
mengzone te toetsen aan de concentraties van het Ernstig Risiconiveau 
(ER). Het ER voor oppervlaktew ater kan via evenw ichts-partititecoëffi- 
c iënten worden ‘omgerekend’ naar sediment. De ER’s voor oppervlakte
water en sedim ent zijn opgenom en in bijlage 10.

Aan elk van de drie uitgangspunten moet worden voldaan. Een verdere 
uitwerking van de voorstellen is in de loop van 2000 te verwachten.

Naast het te verwachten rapport over de em issie-im m issiere latie  is 
recent een herziening van het CIW-Handboek Wvo-vergunningverlening 
verschenen [referentie 19] en w ordt een nota van de C IW  verwacht 
over de beoordeling van stoffen en preparaten ten behoeve van de 
uitvoering van het em issiebeleid.

Bestrijdingsmiddelen in sloten
De risiconiveaus die zijn afgeleid voor bestrijd ingsm iddelen, zijn afge
stem d op de eisen die gelden in het toelatingsbeleid. Bij de modelmatige
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risicobeoordeling zoals deze plaatsvindt bij de toelating van bestrijdings
middelen, is het uitgangspunt dat ook in kavelsloten de MTR niet wordt 
overschreden.

Figuur 4.2
Stapsgewijze toetsing ernst, 
urgentie en aanpak waterbodem
sanering.

4.3 P rio rite its te lling  voor w aterbodem sanering

De m ilieuhygiënische beoordeling van w aterbodem verontreiniging en 
sanering van waterbodem s verloopt in drie stappen (zie figuur 4.2).

S tap 1. Is sprake van ernstige  bodem verontre in ig ing?

•  Toetsing aan in te rventiew aarden

•  E rnstig verontre in igd indien m inim aal 25 m 3 w aterbodem  of 100 m 3 

grondw ater(bodem volum e) boven in te rventiew aarden w ord t overschreden

I

Stap 2. Is de sanering m ilieuhygiën isch urgent?

•  Toetsing aan s igna leringsw aarden (m etalen)

•  B eoorde ling m et u rgentiesystem atiek

•  Toetsen o f bronnen vo ldoende zijn teruggedrongen

I

S tap 3. Bepalen saneringsdoe l en aanpak sanering

•  A fw eging tussen verw ijderen /re in igen  en IBC- 

m aatregelen (W bb-budget)

•  Im m obie le  veron tre in ig ing  (deels) verw ijderen

•  Mobiele verontreiniging kosteneffectief saneren

In de eerste stap  vindt een toetsing plaats of er sprake is van ernstige 
waterbodem verontreiniging.
W anneer interventiewaarden in m inim aal 25 m3 waterbodem  en/of 
grondwater in m inim aal 100 m3 bodem volum e worden overschreden, 
is er sprake van een ‘geval van ernstige (water)bodem verontre in ig ing’.
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Aangezien bij het afle iden van de interventiewaarden rekening is ge
houden met ‘gevoelige’ functies, gaat het in deze stap om het in beeld 
brengen van de potentië le ris ico ’s.
Indien de ernstige verontreiniging is ontstaan vóór 1987, valt de aan
pak van deze verontreinig ing onder de saneringsregeling W et bodem 
bescherm ing (w aterbodem verontreiniging die na 1987 is ontstaan, 
d ient op grond van het voorzorg-principe van de W bb direct door de 
veroorzaker gesaneerd te worden). Gevallen of locaties met ernstige 
waterbodem verontre in iging worden opgenom en in het Sanerings
program m a waterbodem  Rijkswateren of het provinciale bodem- 
saneringsprogram m a (voor de regionale wateren).
In de tweede stap  v indt toetsing plaats of sanering van het geval van 
ernstige waterbodemverontreiniging urgent is. Voor een verontreiniging 
met zware metalen onder anaërobe om standigheden, kunnen de 
signaleringswaarden ais toetsingskader gebruikt worden. W anneer de 
signaleringswaarden niet worden overschreden, is er geen sprake van 
urgentie. In het gebied boven de signaleringswaarden en voor overige 
verontreinigingen wordt een beoordeling gemaakt van de actuele risico’s 
met behulp van de urgentiesystematiek [referentie 29]. De urgentie is 
ook afhankelijk van de vraag of de oorzaak van de verontreiniging (de 
verontre inig ingsbron(nen)) voldoende is teruggedrongen: het is niet 
zinvol om te ‘dweilen m et de kraan open’ .

De derde  stap om vat het beoordelingskader voor de wijze waarop 
gesaneerd gaat worden. Deze stap wordt uitgevoerd indien de sanering 
m ilieuhygiënisch of m aatschappelijk urgent is.Verschillende varianten 
zijn denkbaar, zoals baggeren en elders verwerken, baggeren en ter 
plaatse verwerken/storten of isoleren/beheersen van de verontreiniging. 
Wanneer de sanering plaatsvindt met W bb-budget, d ient een afweging 
te worden gem aakt tussen de kosten voor verw ijderen/re in igen van de 
verontreiniging en IBC-m aatregelen (Isoleren, Beheersen en C ontro
leren) [referentie 30].
De saneringsm aatregelen worden afgestem d op het gewenste gebruik 
(functiegericht saneren). Mobiele verontreiniging (bijvoorbeeld vluchtige 
organische koolwaterstoffen) wordt op kosteneffectieve wijze verwijderd, 
en im m obiele verontreiniging (bijvoorbeeld zware metalen en PAK) 
w ordt gedeelte lijk  verw ijderd. Daarbij mogen bij het huidige of ge
wenste gebru ik geen ontoelaatbare ris ico ’s m eer optreden [referentie 
18]. Verdere uitwerking van deze functiegerichte aanpak voor w ater
bodem s vindt m om enteel plaats.

Gebruik van risicogrenzen bij de urgentiebepaling (stap 2)
Wanneer interventiewaarden worden overschreden, wil dat nog niet zeg
gen dat er daadwerkelijk ontoelaatbare risico’s optreden. Bij het afleiden 
van de interventiewaarden wordt namelijk standaard uitgegaan van een 
kritische (gevoelige) functie. Ook andere (beleidsmatige) factoren kunnen 
een rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de interventiewaarden.
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Bij de urgentiebepaling [referentie 29] worden de ris ico ’s voor het eco
systeem , de ris ico ’s voor de mens en de verspreid ingsris ico ’s in beeld 
gebracht voor het betreffende geval van ernstige waterbodem veront
reiniging. Daarbij w ordt rekening gehouden met de functies die op de 
locatie of in het gebied aanwezig zijn. O ok met gewenste functies in 
de toekom st kan rekening worden gehouden.
Gebruiksfuncties voor de mens, zoals recreatie/viswater of zwemwater, 
zijn lang niet overal aanwezig. In alle wateren geldt echter in m eer of 
mindere mate de eis dat het ecosysteem beschermd wordt. Daarom kan 
het zinvol zijn om voor het beoordelen en classificeren van de risico’s ver
der te differentiëren, uitgaande van de functies van de wateren (zie kader).

Gebruik van functies van watersystemen bij bepalen saneringspriorite it

Functies van watersystem en kunnen ais volgt worden ingedeeld naar 
de mate waarin ecologische functies eisen stellen aan de water(bodem) 
kwaliteit, oplopend van hoge naar lage kwaliteit [referentie 55]:

I W ater voor zalm achtigen 
Ecologische doelstelling hoogste niveau

II D rinkwater
W ater voor karperachtigen
W ater voor schelpdieren
W ater voor natuur en landschap
Ecologische doelstelling m iddelste niveau
Landbouw op oevers of in uiterwaarden
Zwemwater, oeverrecreatie, sport, visserij, recreatievaart

III Regionale watervoorziening 
Koelwater voor e lectric ite it en waterkracht 
Beroepsscheepvaart
A fvoer water, ijs, sedim ent 
W inning van delfstoffen 
Overige wateren

Welke risiconiveaus acceptabel worden geacht voor de drie functie- 
categorieën is beleidsmatig nog niet vastgesteld. Voor het classificeren 
van gevallen van waterbodemverontreiniging is dit ook niet direct nood
zakelijk: het saneren van een overschrijd ing van het ER voor wateren 
met functiecategorie I heeft bijvoorbeeld een hogere priorite it dan het 
saneren van een ER in wateren met functiecategorie II. Voor het c las
sificeren van ecotoxicologische risicoi's kan gebruik worden gem aakt 
van de stapsgewijze benadering die is ontw ikkeld door het RIZA [refe
rentie 28],
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De risicogrenzen (MTR en ER) die gebruikt worden voor het prioriteren 
van waterbodem verontre in iging geven een beeld van de potentiële 
ris ico ’s, aangezien de risiconiveaus zijn afgeleid op basis van toxiciteit- 
testen in het laboratorium, waarbij de toxische stoffen volledig beschik
baar zijn voor de organism en. Om de actuele ecologische ris ico is ter 
plaatse goed in beeld te brengen zijn bio-assays en/of veldinventarisaties 
een belangrijk hulpmiddel. Hiermee wordt rekening gehouden met combi- 
natietoxiciteit en de beschikbaarheid van stoffen (zie ook paragraaf 5.5.). 
M om enteel wordt de richtlijn voor het nader onderzoek aan w ater
bodem s (de ernst- en urgentiebepaling) herzien [referentie 56]. De 
nieuwe richtlijn is naar verwachting eind 2000 gereed.

Actief waterbodembeheer
Parallel aan de ontw ikkelingen in het bodem beleid wordt er voor de 
waterbodem  ook ‘actief waterbodembeheer’ ontwikkeld. De achterliggen
de gedachte van actief (w ater)bodem beheer is dat verontreinigingen 
die voor langere tijd aanwezig blijven in een gebied op verantwoorde 
w ijze worden beheerd, rekenening houdend met de ris ico ’s van de 
verontreinigingen en het gebru ik en de functie van het gebied. In som 
m ige watersystem en of gebieden is de waterbodem verontreiniging 
d iffuus en grootschalig van aard en is er nog steeds sprake van her- 
verontreiniging. Voor deze gevallen is (volledige) sanering niet mogelijk 
en ook niet wenselijk. Actief w aterbodem beheer kan in deze gevallen 
een uitkom st bieden.

De introductie hiervan vond plaats in de beleidslijn “Actief bodembeheer 
in het riv ierbed” [referentie 31]. Aanleiding voor het uitwerken van 
actief bodem beheer voor riv iersedim ent is dat er bij de uitvoering van 
het Deltaplan grote rivieren, gecom bineerd met natuurontw ikkelings
projecten, de komende jaren grote delen van het w interbed en zomer- 
bed van de grote rivieren ‘op de schop’ zullen gaan. U itgangspunt bij 
actief waterbodem beheer is dat er gestreefd wordt naar een kwaliteits
verbetering (i.e. een verm indering van de ris ico ’s) waar mogelijk, dan 
wel een ‘stand-still’ s ituatie (geen verslechtering van de w aterbodem 
kwaliteit). In p laats van grootschalige verw ijdering wordt gekozen voor 
een vorm  van actie f bodembeheer, waarbij m ogelijkheden voor het 
verplaatsen en hergebruik van waterbodem s te r plaatse een belangrijk 
e lem ent zal zijn. De te kiezen oplossingen zijn afhankelijk van de 
kwaliteit van het nieuw aangevoerde sedim ent, de huidige bodem 
kwaliteit en de kenmerken en bestem m ing van het gebied. Hierbij is er 
vooralsnog van uitgegaan dat actie f w aterbodem beheer plaatsvindt 
binnen de huidige wettelijke kaders.
In het tekstkader wordt ingegaan op de uitwerkingen van de sanerings- 
doelstellingen en de randvoorwaarden voor gebiedsgerichte oplossingen 
voor de grote rivieren. O ok voor enkele regionale watersystem en is er 
recent een uitwerking gegeven aan actief-waterbodem beheer [Actief 
w aterbodem beheer in het Geuldal, referentie 32; Actie f bodem beheer 
voordeT unge lroysche  beek, referentie 33].
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Uitw erkingen van Actief bodem beheer R ivierbed

Per watersysteem (de Maas, de Rijntakken en de Lek) wordt een regio
nale uitwerking gegeven, waarin de saneringsdoel-stelling voor het ge
bied en de randvoorwaarden voor gebiedsgerichte oplossingen voor het 
omgaan met het verontreinigd riviersediment worden opgenomen. Voor 
alle drie de systemen geldt dat er grootschalig diffuus verontreinigd 
riviersediment aanwezig is. Aangezien interventiewaarden voor een 
aantal zware metalen en PAK worden overschreden, is er sprake van 
ernstige verontreiniging.

Puntbronnen in het gebied worden onderzocht en volgens de bestaande 
aanpak gesaneerd.

De rode draad bij de saneringsdoelstelling is dat onaanvaardbare risico’s 
voor de mens (bij de betreffende gebruiksfunctie) worden voorkomen, 
en dat ecologische risico's zoveel mogelijk worden teruggedrongen 
(ALARA-beginsel). De gebiedseigen kwaliteit wordt hersteld. Afhankelijk 
van het riviersysteem en de specifieke kenmerken van dit systeem wordt 
wel of niet rekening gehouden met herverontreiniging. Wanneer rekening 
wordt gehouden met herverontreiniging, dan moet de bodemkwaliteit 
tenminste overeenkomen met de verwachte kwaliteit van de nieuw 
gevormde waterbodem.

Bij het vaststellen van de gebiedseigen kwaliteit wordt gebruik gemaakt 
van bodemkwaliteitskaarten, waarop deelgebieden met een vergelijk
bare bodemkwaliteit zijn aangegeven. Hiervoor kunnen zowel stof- 
concentraties ais risiconiveaus worden gebruikt. Hergebruik van grond 
mag alleen plaatsvinden in gebieden met een vergelijkbare bodem
kwaliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan het stand-still beginsel.

De risicobeoordeling die voor het gebied wordt uitgevoerd wordt toe
gesneden op de aanwezige en gewenste functies van het gebied, zoals 
natte natuurgebieden of droge natuurgebieden. Om een beeld te krijgen 
van de risico’s voor de natte natuur, kan gebruik gemaakt worden van 
het MTR en het ER voor sediment. Om een beeld te krijgen van de 
risico’s voor de droge natuur, kan gebruik gemaakt worden van het MTR 
en het ER voor bodem (grond). De getalsmatige invulling van de MTR 
en ER voor bodem (EBVCeco) zijn opgenomen in bijlage 20.

Voor de gebiedsgerichte oplossingen zijn verschillende mogelijkheden 
denkbaar:
- Terugbrengen van het riviersediment in het gebied, bijvoorbeeld bij 

de aanleg van een nevengeul of een natuurvriendelijke oever. Het 
riviersediment gaat weer onderdeel van de bodem uitmaken:

- Hergebruik van het riviersediment ais bouwstof. Hierbij kan gedacht 
worden aan het hergebruik in dijken, kades, kribben of zogenaamde 
‘hoogwatervluchtplaatsen’.
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- Bergen van het riviersediment in bestaande (zandwin)putten.

Voor de Lek worden op basis van ruimtelijke overwegingen geen 
gebiedsgerichte oplossingen uitgewerkt. Het vrijkomende riviersediment 
zal buiten het plangebied worden verwerkt of geborgen. Voor de Rijn
takken en de Maas worden wel gebiedsgerichte oplossingen uitgewerkt. 
In deze beleidsregels worden de milieuhygiënische randvoorwaarden 
voor de geschetste oplossingsrichtingen beschreven.
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5 Gebiedsgerichte differentiatie en 
beoordeling
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5.1 Inleiding

Figuur 5.1
Gebiedsgerichte differentiatie en 
beoordeling.

Dit hoofdstuk gaat in op de gebiedsgerichte differentiatie en beoordeling. 
In figuur 5.1. is schem atisch aangegeven hoe de verschillende onder
delen van dit hoofdstuk zich tot e lkaar verhouden, met het MTR en de 
streefwaarde ais maatlat.

Legenda:
•  = tussendoel

Concentratie
MTR

Differentiatie in tijd en 
ruimte per watersysteem

Differentiatie in 
streefwaarden voor 
metalen en nutriëntenStreefwaarde

Tijd

G ebiedsgerichte differentiatie van de e inddoelstelling (streefwaarden) 
kan plaatsvinden voor van nature voorkom ende stoffen (nutriënten, 
m acro-param eters en zware metalen). Bij nutriënten en macro-para- 
m eters wordt daarbij doorgaans gebruik gem aakt van ecologische 
norm doelstellingen. Voor zware metalen kan differentiatie plaatsvinden 
op basis van lokale achtergrondwaarden, indien deze beduidend af
w ijken van de landelijke achtergrondwaarden.
Voor de m ilieuvreemde stoffen (organische m icroverontreinigingen) kan 
een differentiatie in tijd en ruim te plaatsvinden. Dat wil zeggen, dat er 
een zekere vrijheid bestaat om per watersysteem prioriteiten te stellen, 
en het bereiken van de streefwaarden te faseren. Deze prioritering zal 
mede afhankelijk zijn van de functies van het watersysteem . Bij de 
functiegerichte beoordeling kan een onderscheid worden gem aakt 
naar m ensgerichte functies en de ecologische functie. Voor de m ens
gerichte functies spelen de wettelijke kwalite itsnorm en voor specifieke
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functies van oppervlaktew ater een centrale rol. Voor de ecologische 
functie  is het m ogelijk  om gebiedsgericht de ecotoxicologische ris ico ’s 
van stoffen in beeld te brengen. Hoewel het hier prim air gaat om water
systemen, kunnen de criteria  die gelden voor de landbodem  ook van 
belang zijn (bijvoorbeeld bij het op land brengen van baggerspecie). 
Een voorbeeld zijn de LAC-signaalwaarden, die ais eerste indicatie 
voor een risico bij landbouwkundig gebruik kunnen dienen (bijlage 21).

5.2 D iffe ren tia tie  in w atertypen o f w atersystem en

Ecologische norm doelste llingen zijn doelstellingen t.a.v. abiotische 
factoren en waterkwaliteit, die aangeven onder welke randvoorwaarden 
het karakteristieke aquatisch ecosysteem  voor een bepaald w atertype 
zich kan ontw ikkelen.

De afleidingsmethode van algemene m ilieukwaliteitsnormen (paragraaf 
3.2) volgens de risicobenadering is vooral toegesneden op organische 
m icroverontreinigingen en zware metalen, en niet geschikt voor nutriën
ten zoals fosfaat en stikstofverbindingen. Nutriënten zijn systeem eigen 
stoffen, met andere woorden van nature aanwezig in alle com partim en
ten van een watersysteem, en dragen door hun noodzakelijke aanwezig
heid bij aan de actuele structuur en het functioneren van het aquatisch 
ecosysteem . De gehalten kunnen zodanig verhoogd zijn door m ense
lijke beïnvloedingen dat ongewenste negatieve effecten optreden. Deze 
effecten zijn niet (eco)toxicologisch van aard (= giftigheid), maar werken 
ais een stuurfactor voor het ecosysteem  op een hoger hiërarchisch 
niveau door de productiviteit of groeimogelijkheden binnen het systeem 
te vergroten. De mate waarin deze effecten zichtbaar worden hangt 
sterk af van de kenmerken van dat systeem .

In de (landelijk geldende) algem ene m ilieukwalite itsnorm en wordt 
alleen het onderscheid tussen stagnante, eutrofiëringgevoelige wateren 
en overige wateren gem aakt. H ierm ee w ordt slechts in beperkte mate 
tegem oet gekomen aan de van nature bestaande verschillen tussen 
ecosystem en in watertypen. Bovendien bieden m ilieukwalite itsnorm en 
op basis van fysisch-chem ische param eters weliswaar aanknopings
punten voor bescherm ing en emissiereductie, maar zij geven slechts ten 
dele invulling aan het w aarborgen van ecosysteem kwalite it. Andere 
factoren zoals structuur, habitat en onderhoud, m aar ook biotische 
interacties spelen daarbij een rol. Bij d ifferentiatie naar w atertype en 
voor de natuurfunctie in het b ijzonder treden daarom  ecologische 
norm doelste llingen op de voorgrond.

Eco log ische norm doe ls te llingen
Al in de CUW VO-nota “Ecologische norm doelstellingen voor 

N ederlandse oppervlaktew ateren” is aangegeven dat bij het opstellen 
van ecologische normdoelstellingen een differentiatie naar verschillende
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watertypen noodzakelijk is [referentie 34], De reden hiervoor is dat er 
grote verschillen zijn in ecosysteemopbouw en functioneren van eco
systemen tussen verschillende watertypen.

Voorbeeld: P roject Typo log ie  en E co log ische N orm doe ls te lling  voor 
meren en plassen in de p rov inc ie  U trecht

Het doei van dit project (1995-1996) was te komen tot een regiospeci
fieke typologie van meer- en piasecosystemen waarmee de (potentiële) 
ecologische toestand van een water precies kan worden omschreven. 
Daarnaast zijn de sturende factoren aangegeven waaronder deze 
ecologische toestand tot expressie komt.

De landschappelijke positie en de nauw daaraan gekoppelde hydrolo
gie blijken het primaire kenmerk te zijn waarop subtypen binnen de 
meren en plassen zijn te onderscheiden. Dit levert een onderscheid 
op tussen heuvelrugplassen, kwelplassen, polderplassen en rivier- 
plassen. Patroonanalyse van de beschikbare aquatische ecologische 
gegevens heeft deze indeling bevestigd. Voor elk van de subtypen zijn 
een laagste, middelste en hoogste ecologische niveau uitgewerkt.

Doordat de eisen aan waterkwaliteit, waterkwantiteit en morfologie 
expliciet worden gemaakt (de ecologische normdoelstelling) is het 
hiermee mogelijk de doorwerking van het natuurbelang in het water
beheer te versterken [referentie 35].

Voor 5 w atertypen (strom ende wateren, sloten, kanalen, meren & 
plassen en zand-, grind- en kleigaten) zijn er Inm iddels ecologische 
beoordelingsm ethoden operationeel. Met deze methoden wordt een 
oordeel over de algem een ecologische functie gegeven. Het resultaat 
van de beoordeling is een kwaliteitsniveau (op een schaal van 5 klas
sen) per karakteristiek van het watersysteem . Op landelijke schaal 
worden in C lW -rapportages deze methoden toegepast in aanvulling 
op de (fysisch-chem ische) m ilieukwalite itsnorm en. Ook regionale 
beheerders passen de beoordeling toe, echter vaak naast een eigen, 
regionale of provinciale ecologische beoordelingsm ethode.

Voor watersystem en met de functie natuur is het door het m iddel van 
de ecologische norm doelste lling m ogelijk de doorwerking van het 
natuurbelang van watersystem en in het waterbeheer te versterken.
Op dit vlak zijn in de nabije toekomst veel ontwikkelingen te verwachten. 
In verschillende provincies zijn ecologische norm stellingen in ontw ik
keling of al operationeel. De manier van invulling en de stand van zaken 
in het ontw ikkelingstra ject vertoont regionaal grote verschillen. Vaak is 
daarbij de volgende stapsgewijze aanpak te onderkennen:
- opstellen typologie: w ater(sub)typen onderscheiden op basis van
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specifieke kenmerken;
- opstellen streefbeeld per water(sub)type;
- m aatlat voor het bepalen van de afstand tussen huidige toestand en 

het streefbeeld.

Voor een aantal gebieden is een regiospecifieke natuurgerichte nor
mering voor oppervlaktew ateren ontw ikkeld (Specifieke ecologische 
norm doelste llingen Noord-Holland, Ecologische norm doelstellingen 
Utrecht (zie kader), G edifferentieerde M ilieukwalite it Friesland). Voor 
terrestrische en water-ecosystem en is binnen verschillende provincies 
de GGOS (Gewenste Grond- en OppervlaktewaterSituatie) beschreven. 
Verder wordt op dit moment in ClW-verband een methode en instrumen
tarium ontw ikkeld voor gebiedgerichte waternorm ering. In deze metho
diek wordt ook rekening gehouden met effecten in kwetsbare gebieden 
die stroom afw aarts gelegen zijn.

5.3 D iffe ren tia tie  naar achtergrondgeha lten

Zoals in paragraaf 3.3. is beschreven, wordt er bij de afleiding van de 
algem ene m ilieukwalite itsnorm en voor metalen rekening gehouden 
m et van nature voorkom ende achtergrondgehalten. H ierbij w ordt u it
gegaan van landelijke achtergrondgehalten. Voor water is de landelijke 
achtergrondconcentratie  de ondergrens voor de streefwaarde. Voor de 
zware metalen cadm ium , kwik en nikkel is het VR zo laag, dat de 
streefwaarde gelijk gesteld is aan de achtergrondconcentratie. Voor 
de zware metalen koper, lood, z ink en chroom  ligt de streefwaarde 
(landelijke achtergrondconcentratie  + VR) iets boven de landelijke 
achtergrondconcentratie.

Ook voor sedim ent (en grond) is er voor de metalen rekening gehouden 
met de natuurlijke achtergrondconcentraties. Voor alle zware metalen 
is de streefwaarde sedim ent gelijk aan de landelijke achtergrond
concentratie.

Voor de Noordzee liggen de natuurlijke achtergrondconcentraties voor 
enkele zware metalen (cadmium, kwik, koper, lood, zink) en voor fosfaat 
en stiksto f aanzienlijk  lager, en voor enkele radioactiv ite itparam eters 
hoger dan de achtergrondconcentraties voor zoet oppervlaktewater. 
Voor deze stoffen zijn daarom in NW 4 specia le achtergrondconcen
traties voor de Noordzee vastgesteld.

Voor het grondw ater bestaan er naast de regionale verschillen ook 
verschillen die samenhangen met de diepte. In ondiep grondwater, met 
een relatief lage pH en hoge redoxpotentiaal, worden hoge achter
grondgehalten metalen gevonden. In diep grondwater, met een relatief 
hoge pH en lage redoxpotentiaal, worden lage achtergrondgehalten 
gevonden. Bij het af leiden van de streefwaarden voor grondwater is
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met deze verschillen rekening gehouden, door voor metalen aparte 
streefwaarden voor ondiep en diep grondwater vast te stellen.

Van nature voorkom ende achtergrondgehalten van metalen kunnen 
per regio verschillen. Indien er lokaal of regionaal duidelijk afw ijkende 
achtergrondconcentraties bestaan (ten opzichte van de landelijke 
achtergrondconcentratie) dan kunnen voor deze locatie of regio afw ij
kende achtergrondgehalten worden vastgesteld. De m ethode om 
rekening te houden met deze lokale/regionale achtergrondgehalten is 
dan m ogelijk door het landelijke achtergrondgehalte (zie bijlage 5.2) 
af te  trekken van het MTR resp. de streefwaarde, en de lokale achter
grondconcentratie daar weer bij op te tellen. Het is niet de bedoeling 
om voor elke afzonderlijke situatie steeds andere achtergrondgehalten 
te gaan gebruiken. De beoordeling voor het gebruik van afw ijkende 
achtergrondgehalten zal plaatsvinden door het bevoegde gezag.

5.4 Beoorde ling  specifieke  fu n c tie s  van opperv laktew ater

De algemene m ilieukwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing op alle 
wateren, ongeacht de functies die deze wateren vervullen of de functies 
die aan deze wateren zijn toegekend. Aanvullend op de toetsing aan 
M TR’s en streefwaarden kan een functiegerichte beoordeling p laats
vinden, daarbij wordt rekening gehouden met de functies die in een 
gebied aanwezig zijn of in de toekom st gewenst zijn.

Voor specifieke functies van oppervlaktew ater (m ensgerichte functies) 
zijn in het begin van de jaren '80 kwalite itsnorm en opgesteld. Het gaat 
om de volgende functies:

Figuur 5.2
De specifieke functies van opper
vlaktewater w aarvoor kwaliteits
normen gelden, zijn opgenomen in 
het Besluit kwaliteitsdoelstellingen 
en metingen oppervlaktewateren.

zwemwater
water voor karperachtigen; 
water voor zalmachtigen

Water voor de 
drinkwaterbereiding

schelpdierwater
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- oppervlaktew ater bestem d voor de bereiding van drinkwater
- zwem water
- viswater : w ater voor zalm achtigen en karperachtigen
- schelpdierwater.

De kwalite itsnorm en hebben betrekking op de bescherm ing van de 
m ensgerichte functies. Er zijn kwaliteitsnormen voor macroparameters 
(zoals chloride, sulfaat ), nutriënten (stikstof en fosfaat), metalen en 
specifieke param eters (bijvoorbeeld bacterio logische param eters voor 
de functie zwemwater. Over het a lgem een zijn de kwalite itsnorm en 
voor specifieke functies niet s trenger dan de M TR ’s, met uitzondering 
van de functie ‘oppervlaktew ater voor de bereiding van drinkw ater’. 
Wel zijn er ten opzichte van de algem ene w aterkw alite itsnorm en aan
vullende param eters opgenom en, zoals bijvoorbeeld temperatuur, 
bacterio logische param eters, etc.

De norm en zijn w ette lijk vastgelegd in het Besluit ‘Kwalite itsdoelste l
lingen en Metingen Oppervlaktewateren (Besluit KMO) op basis van de 
W VO [Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren, 
referentie 36]. In het Besluit zijn ook regels opgenomen over de metho
den van onderzoek en de toetsing van de waterkwalite it, a lsm ede de 
rapportage hierover. De specifieke kwalite itsnorm en zijn opgenom en 
in bijlage 11.

De kwalite itsnorm en in het Besluit KMO zijn gebaseerd op een aantal 
EG -richtlijnen uit de jaren ’70. In het tekstkader w ordt ingegaan op de 
achtergronden en afle id ing van deze norm en. De specifieke kwalite its
norm en voor oppervlaktew ater zijn w ette lijk vastgelegd. Zij gelden 
echter alleen voor wateren, waaraan de specifieke functie(s) is/zijn 
toegekend. In de waterhuishoudingsplannen (voor de rijkswateren: het 
waterhuishoudingsplan Rijkswateren en voor de regionale wateren: de 
provinciale w aterhuishoudingsplannen) w ordt vastgelegd aan welke 
oppervlaktew ateren specifieke functies worden toegekend. In het 
Besluit KMO zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd, alsmede de termijnen 
waarbinnen deze normen moeten zijn bereikt. De water(kwalite its) 
beheerder zal zich met de hem ter beschikking staande m iddelen en 
m ogelijkheden moeten inspannen om de kwalite itsnorm en te behalen.
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A chtergrond en a fle id ing  van de kw a lite itsnorm en voor specifieke 
func ties  van opperv laktew ater

De specifieke kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater zijn gebaseerd 
op een aantal EG-richtlijnen, die in de jaren ’70 zijn opgesteld:
- richtlijn betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater 

dat is bestemd voor productie van drinkwater (75/440/EEG)
- richtlijn betreffende de kwaliteit van zwemwater (76/160/EEG)
- de richtlijn betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming 

of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van 
vissen (78/659/EEG)

- de richtlijn inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater 
(79/923/EEG)

Bij de opstellen van de specifieke kwaliteitsnormen (het Besluit KMO) 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd :
- voldoen aan de minimumnormen in de EU-richtlijnen;
- toepassen van het stand-still beginsel;
- waar mogelijk streven naar een verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater voor de toegekende functies.
De normen uit het Besluit KMO zijn in sommige gevallen strenger dan 
in de EG-richtlijnen is voorgeschreven. In de richtlijnen is in een aan
tal gevallen geen norm opgenomen bij een parameter, of in plaats 
daarvan een imperatieve waarde en/of een richtwaarde aangegeven. 
Een imperatieve (gebiedende, bindende) waarde legt de verplichting 
op dat deze in ieder geval ais minimumnorm, ais absolute ondergrens, 
door de lidstaten moet worden overgenomen. Voor de richtwaarden 
geldt dat getracht moet worden deze te eerbiedigen. Indien geen nor
men zijn gegeven, zijn de lidstaten vrij om ten aanzien van de betreffende 
parameter een norm in te vullen.

Bij het stand-still beginsel is rekening gehouden met de (toenmalige) 
kwaliteit van de Nederlandse wateren. Ook zijn de normen niet soepeler 
dan de toenmalige ‘basiskwaliteit’ vermeld in het IMP2 Water [referentie 
10].

Tot slot is rekening gehouden met adviezen en rapporten van onder 
andere de Gezondheidsraad, de Rijncommissie, Waterleidingbedrijven, 
de European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) en de 
U.S. Environmental Protection Agency.

De kwaliteitsnormen voor de functie ‘water voor de drinkwaterbereiding’ 
zijn afgestemd op de normen die zijn gesteld in het kader van de 
Waterleidingwet. De kwaliteitsnormen voor de functie ‘zwemwater’ zijn 
afgestemd op de normen in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid 
Zwemgelegenheden. Een toelichting is opgenomen in bijlage 12.
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Eventuele w ijzig ingen in de kw alite itsnorm en in het Besluit KMO han
gen d irect samen met ontw ikkelingen in de EU-regelgeving. De nor
men zijn im m ers gebaseerd op EG-richtlijnen. Op dit m om ent is een 
kaderrichtlijn voor water in voorbereiding op EU-niveau. Zoals aange
geven in NW 4 streeft de Nederlandse regering ernaar om in deze 
kaderrichtlijn voor water ook norm en voor specifieke gebruiksfuncties 
zoals zwemwater en drinkwater op te nemen. De doorwerking van deze 
kaderrichtlijn naar het nationale beleid vindt p laats op de m iddellange 
term ijn (vanaf 2007).

5.5 Beoorde ling  van eco tox ico log ische  r is ic o ’s

W anneer algem ene m ilieukwalite itsnorm en (M TR ’s of streefwaarden) 
worden overschreden, is het nuttig om een goede d iagnose te maken 
van de ris ico’s die daadwerkelijk in het gebied kunnen optreden. In het 
gebied tussen MTR en streefwaarden gaat het daarbij om ris ico’s voor 
het ecosysteem . H iervoor is door het RIZA een methodiek ontwikkeld 
[referentie 28]. De m ethodiek gaat uit van een stapsgew ijze toetsing 
om de ecotoxicologische ris ico ’s voor een bepaald watersysteem  of 
gebied in kaart te  brengen:

Stapl. Beoordeling mate van verontreiniging
In de eerste stap worden de gem eten gehalten getoetst aan de a lge
mene m ilieukwalite itsnorm en (MTR en streefwaarden). Deze toetsing 
geeft een beleidsm atig oordeel over de verontreinigingstoestand. 
Overschrijd ing van norm en hoeft niet altijd te betekenen dat er risico- 
grenzen worden overschreden. Bij het afleiden van algem ene m ilieu
kw alite itsnorm en spelen nam elijk zowel risicogrenzen ais andere 
(beleidsm atige) factoren een rol. Bovendien wordt voor het MTR en 
de streefwaarden uitgegaan van de m eest kritische risiconiveau.

Stap 2. Beoordeling van de ecotoxicologische risico’s van ver
ontreiniging

In de tweede stap vindt een toetsing plaats aan de achterliggende 
risiconiveaus voor de ecologische functie. Er zijn risiconiveaus voor 
verschillende bescherm ingsdoelen. A is bescherm ingsdoelen worden 
onderscheiden : soorten van de lagere trofische niveaus in water, 
sedim ent en bodem, m icrobiële bodem processen en soorten van de 
hogere trofische niveaus die blootgesteld worden via de voedselketen.

Stap 3. Beoordeling van risico’s voor individuele soorten/groepen 
van organismen

In de derde stap wordt ingezoom d op de aspecten met de hoogste 
ris ico ’s voor het betreffende gebied. Indien bijvoorbeeld het risiconiveau 
voor aquatische organismen wordt overschreden, wordt nagegaan voor 
welke organism en ris ico ’s te verwachten zijn. Deze organism en of 
soortgroepen worden afgezet tegen de organism en of soortgroepen
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die in het betreffende gebied voorkom en of in de toekom st gewenst 
zijn. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of er sprake is van 
ongewenste ris ico ’s voor het gebied.

Momenteel wordt door het RIZA een modelinstrument ontwikkeld waar
mee de bovenstaande stappen kunnen worden doorlopen [Effecten 
van verontreiniging met gifstoffen voor planten en dieren berekend 
met het O M EG A-m odel; referentie 37].

H iervoor is toegelicht hoe de methodiek kan worden ingezet om een 
diagnose te stellen waar daadwerkelijk ris ico ’s op kunnen treden. 
Om gekeerd kan de m ethodiek ook gebruikt worden om te voorspellen 
waar het terugdringen van verontreiniging het meeste effect heeft. Door 
voor het watersysteem  in te zoom en op de gewenste bescherm ings
doelen en de stoffen die aanwezig zijn, kan bepaald worden op welke 
plaatsen en voor welke stoffen de grootste risicoreductie verwacht 
kan worden.

B eschikbaarhe id  en b io-assays
Bovenstaande stapsgewijze beoordelingsmethode geeft een beeld 

van de potentiële risico’s van de verontreiniging. Dit betekent dat er een 
aantal aannam es is gedaan om trent de beschikbaarheid en b lootstel
ling aan de verontreiniging. Stoffen die hoofdzakelijk in opgeloste vorm 
in w ater voorkom en zijn m akkelijker opneem baar door organism en en 
worden m akkelijker getransporteerd via water, dan stoffen die groten
deels zijn geadsorbeerd of gecomplexeerd aan vaste deeltjes of andere 
verbindingen. De verdeling van stoffen over vaste en opgeloste fase, over 
zwevend stof en water, of sedim ent en water, w ordt beschreven met 
verdelingscoëffic iënten (Kp of Kd). Deze partitie over vaste en opgeloste 
bepaalt m ede de b iologische beschikbaarheid en de kans op verspre i
ding. Verschillende processen hebben invloed op de partitie, zoals w ijzi
ging in zuurstofgehalten (aëroob), zuurgraad (pH), veroudering (aging), 
etc. De variatie in milieucondities in Nederland leiden tot onzekerheden 
die bij lokale beoordelingen in dezelfde orde van grootte liggen als die 
voor risicogrenzen (in het algem een tot een ordegrootte).

Bij het afleiden van m ilieukwaliteitsnorm en wordt gebruik gem aakt van 
vaste partitiecoëffic iënten per stof. Ze zijn gebaseerd op een analyse 
van landelijke m eetcijfers (m etalen), of afkom stig uit laboratorium  
experim enten en m ilieuchem ische m odellen (organische m icroveront
reinigingen). De verdelingsconstanten zijn genorm aliseerd naar stan
daarden voor w ater (30 mg/l zwevend stof), en voor zwevend stof en 
waterbodem  (lutum en organisch stof gehalte).

Voor de emissieaanpak (brongerichte spoor) wordt primair uitgegaan van 
deze generieke verdelingsconstanten. Dit komt mede voort uit de har
monisatie van de Europese regelgeving in het beoordelen van stoffen. 
Voor de prioritering op basis van het effectgerichte spoor kan het

Normen voor het Waterbeheer

Achtergronddocument NW4
CIW, mei 2000

74



bevoegd gezag op lokaal niveau m eer genuanceerd om gaan met ge
gevens over de te r plaatse aantoonbare beschikbaarheid van stoffen. 
Voor de prioritering voor de waterbodem sanering geldt hetzelfde: s ig 
nalering v indt prim air p laats op basis van generieke norm en, ris ico
niveaus en verdelingsconstanten. Bij de urgentiebepaling of bij actief 
w aterbodem beheer kunnen afwegingen worden gem aakt op grond 
van de actuele beschikbaarheid en daaruit voortkom ende ris ico ’s. 
Lokatie-specifieke om standigheden kunnen im m ers leiden to t afw ij
kingen in de verdelingsevenw ichten, zoals die bij het afleiden van 
generieke normen zijn verondersteld.
Bij een gebiedsgerichte of locatiegerichte beoordeling van de beschik
baarheid moet onderscheid worden gem aakt tussen de mogelijke ris i
co ’s voor organism en (mens, dier, plant), en de mogelijke ris ico ’s voor 
verspreiding. De eerstgenoem de richt zich op die gebieden waar 
daadwerkelijk contactkansen aanwezig zijn tussen organism en en de 
verontreiniging (bijv. aërobe toplaag waterbodem). De tweede richt zich 
ook op diepere, vaak anaërobe lagen. Naast een risicobenadering 
w ordt hier doorgaans ook een vracht- of fluxbenadering gehanteerd.

Voor gebiedsgerichte of locatiegerichte afwegingen kan gebruik worden 
gem aakt van m eetgegevens van individuele stoffen in de opgeloste 
fase (water, poriewater, waterig extract) of in organism en, verzam eld 
in het veld of blootgesteld in experimenten. M ethodebeschrijvingen zijn 
elders opgenom en [Leidraad m onitoring, in voorbereiding]. Effecten in 
bloassays geven een beeld van het totaal aan stoffen dat binnen de 
testperiode opneem baar is en daadwerkelijk tot effecten leidt bij de 
blootgestelde organism en. In het rapport “Om gaan met b io-assays” 
[referentie 5] w ordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor 
het gebruik van bio-assays en de interpretatie van de resultaten hiervan.
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6 Milieukwaliteitsnormen in internationaal 
kader

6.1 A lgem ene en geb iedsgerich te  kw a lite itsnorm en

Ook in internationaal verband krijgt de gebiedsgerichte benadering een 
steeds prom inentere plaats. De rol van algemene internationale gremia 
in het waterbeleid, zoals de EU en de VN groeit steeds m eer toe naar 
het aangeven van de kaders en de randvoorwaarden die gelden voor 
de uitwerkingen per stroom gebied. De gebiedsgerichte overlegkaders 
voor internationale stroom gebieden, kustzones en regionale zeeën 
worden steeds m eer gebundeld en de aanpak wordt integraler. Het 
stroom gebied is het goede schaalniveau voor het form uleren van
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doelstellingen, functietoekenning en voor priorite itste lling voor de aan
pak van emissies. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden 
door de nationale overheden vastgesteld en uitgevoerd.

6.2 K w alite itsnorm en in het kader van de Europese Unie

In de periode 1970 - 1980 zijn in EG-verband vier R ichtlijnen met 
kwalite itsnorm en voor specifieke functies van oppervlaktew ater vast
gesteld. Daarnaast bestaan er ook uit deze periode EG-richtlijnen met 
stoffenlijsten, die in het Nederlandse beleid zijn uitgewerkt in emissie- 
grenswaarden en waterkwalite itsdoelste llingen. Beide typen richtlijnen 
zijn al lange tijd van kracht en zijn aan vernieuw ing en herziening toe.

Er bestaat behoefte aan een inzichtelijke en m eer consistente norm 
stelling op EU-niveau, die bestaande en nieuwe elementen in zich 
verenigt. Deze wordt momenteel uitgewerkt in een EU-kaderrichtlijn voor 
water, die in voorbereiding is. In NW4 is aangegeven dat de regering 
daarbij de volgende inzet heeft voor de Ínhoud van deze richtlijn:
- een kwantitatief omschreven Europese m inim um kwalite it voor de 

m eest gevaarlijke stoffen, eventueel in de vorm  van aanbevelingen;
- een goede ecologische toestand in term en van kwalitatieve criteria, 

gebiedsgew ijs in te vullen;
- doelstellingen ten behoeve van gebruiksfuncties zoals zwem- en 

drinkwater;
- een benadering voor em issies uit puntbronnen, waarin harm onisatie 

van omschrijvingen van de best bestaande technieken gecombineerd 
w ordt met de traditionele em issledoelstellingen.

De invulling van de kaderrichtlijn is het resultaat van internationaal 
overleg, zodat op dit m om ent nog niet kan worden voorzien hoe de 
inhoud er exact uit komt te zien. In het jaar 2000 komt er meer duidelijk
heid over de doorwerking van de kaderrichtlijn naar het nationale 
beleid.

6.3 K w alite itsnorm en voor in te rna tiona le  w atersystem en

K w alite itsdoe ls te llingen  voor het s troom geb ied van de Rijn
De Rijnoeverstaten hebben ‘Z ie lvorgaben’ vastgesteld voor de 

Rijn. Dit zijn kwalite itsnorm en voor het oppervlaktew ater en het sedi
ment die in het jaar 2000 (gekoppeld aan de looptijd van het Rijn Actie 
Programma) bereikt zouden moeten zijn [referentie 38], De IRC han
teert ais defin itie van ‘Z ie lvorgaben’: wetenschappelijk onderbouwde 
beoordelingscriteria  gebaseerd op de algem ene doelstellingen w eer
gegeven in het Rijn Actie Program m a (RAP). Een korte beschrijving 
van de afle id ing van de Z ielvorgaben is weergegeven in het kader. De 
getalswaarden zijn opgenom en in bijlage 13.
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A fle id ing  van de “ Z ie lvo rgaben” voor het R ijnstroom geb ied

De afleiding van de Zieivorgaben vindt zijn oorsprong in de algemene 
doelstellingen van het RAP:

- de toestand van het ecosysteem van de Rijn moet zodanig verbeterd 
worden, dat oorspronkelijke hogere organismen (zoals de zalm) er 
weer voor kunnen komen:

- de kwaliteit van het Rijnwater moet zodanig zijn dat drinkwaterberei- 
ding ook in de toekomst mogelijk moet zijn;

- de belasting van de Rijn met schadelijke stoffen moet verder ver
minderd worden, ook met het oog op de gemeenschappelijke doel
stelling om de verontreiniging van het sediment terug te dringen. 
Deze reductie moet zodanig zijn, dat het sediment zonder problemen 
op land of in zee verspreid kan worden.

Bij de afleiding van de Zielvorgaben zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

a) normen worden vastgesteld voor die stoffen die op de prioritaire 
stoffenlijst in het RAP staan;

b) wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsnormen worden afgeleid 
voor de volgende vier factoren: aquatische levensgemeenschappen, 
visconsumptie, drinkwatervoorziening, zwevend stof en sediment;

e) de strengste (meest kritische) van de vier factoren is doorslaggevend 
per stof voor de uiteindelijke kwaliteitsnorm.

De methodiek voor de afleiding van Zielvorgaben gaat uit van de be
scherming van een aantal functies van het watersysteem, die expliciet 
in de doelstellingen van het RAP zijn aangegeven. In de afleiding van 
Zieivorgaben is de bescherming van de ecologische functie, viswater, 
drinkwater, en de toepassing van sediment op land verweven in één 
getal.

De toetsing van meetgegevens van de Rijn aan de Z ieivorgaben vindt 
p laats door de Rijnoeverstaten en w ordt door de IRC gebundeld. Voor 
regionale waterbeheerders in het stroom gebied van de Rijn hebben 
de Z ieivorgaben geen directe betekenis.

Op basis van de overschrijd ingen en de mate van overschrijd ing w or
den in IRC-kader priorite iten gesteld voor de aanpak van em issies/ 
bronnen. Deze priorite itstelling heeft in een aantal gevallen ook conse
quenties voor de prioriteitstelling van maatregelen in nationaal verband. 
Een voorbeeld hiervan zijn de eisen aan stikstof- en fosfaatgehalten 
in het effluent van RW ZI’s. Hoewel deze soms lokaal of regionaal een 
beperkt effect hebben, vloeien zij voort uit de afspraken in IRC-kader.
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K w alite itsnorm en voor het s troom geb ied van de Maas
De Internationale Com m issie te r Bescherm ing van de Maas 

(ICBM) beoogt ook te komen tot internationaal afgestem de normen 
voor (het stroom gebied van) de Maas. De ICBM heeft 30 stoffen aan
gem erkt die van belang zijn voor de Maas. Het is de bedoeling in de 
huidige planperiode van het Maas Actie Programma (MAP) die afloopt 
in 2003 te komen to t norm en voor deze stoffen. Het is nog niet duide
lijk op welke wijze deze norm en afgeleid zullen worden.

K w alite itsnorm en voor het s troom geb ied van de Schelde
Ook de Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde 

(ICBS) stelt zich ten doei voor 2003 gem eenschappelijke doelstellingen 
voor de waterkwalite it, ecologie, inrichting en herstel vast te stellen. 
Het is nog n iet duidelijk op welke wijze deze norm en afgeleid zullen 
worden.

K w alite itsnorm en voor het m ariene m ilieu
De landen die grenzen aan de Noordzee hebben in OSPAR 

ecotoxicologische beoordelingscriteria  (E.A.C.’s, ecotoxicological 
assesm ent criteria) vastgesteld, die gebruikt worden bij de toetsing 
van de meetgegevens uit de chem ische monitoring. Er zijn ecotoxico
logische beoordelingscriteria voor zware metalen, PCB’s, PAK, TBT en 
enkele organochloorbestrijd ingsm iddelen [referentie 39]. De geta ls
waarden zijn opgenom en in bijlage 14.

De ecotoxicologische beoordelingscriteria zijn gebaseerd op effecten op 
zout- en zoetwaterorganism en via directe blootstelling en via door- 
vergiftiging. Afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de beschik
bare ecotoxicologische gegevens wordt een onderscheid gemaakt tus
sen voorlopige en definitieve beoordelingscriteria.

De criteria  worden gebru ikt voor de toetsing van m eetgegevens en de 
priorite itste lling van stoffen. Ze worden niet gebruikt ais vaststaande 
m llleukwalite itsnorm en. In OSPAR Is afgesproken dat de ecotoxicolo
gische beoordelingscriteria na 5 -  10 jaar worden geactualiseerd, waar
bij nieuwe stoffen, nieuwe ecotoxicologische gegevens en de resultaten 
van de monitoring van b iologische effecten een rol zullen spelen.

A is m ilieukwalite itsnorm  voor de Noordzee wordt in het waterbeleid 
prim air de streefwaarde gehanteerd. Uitzondering wordt daarbij gemaakt 
voor een aantal persistente, toxische en bioaccumulerende verbindingen, 
waarvoor nulem issie wordt nagestreefd en waarvoor getoetst moet 
worden aan achtergrondconcentraties danwel detectie lim ieten. Dit is 
in navolging van onder andere het m inisterieel standpunt in het kader 
van ‘Om gaan met ris ico ’s voor m ariene ecosystem en (R ISM AR E)’ . Dit 
standpunt is in 1997 in de Tweede Kam er besproken [referentie 57].

De ‘OSPAR Strategy on Hazardous Substances’ geeft invulling aan de
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in de Esbjerg Noordzee M inistersconferentie gem aakte afspraak dat 
em issies van gevaarlijke stoffen naar de Noordzee binnen een generatie 
(25 jaar) beëindigd moeten worden, waarbij het u ite indelijke doei is 
het bereiken van natuurlijke achtergrondconcentraties voor van nature 
voorkom ende stoffen en d icht bij nulconcentraties voor uitsluitend 
door de mens gem aakte synthetische stoffen.
Deze afspraak wordt in OSPAR verband uitgewerkt in de vorm van de 
‘S trategy on Hazardous Substances’. Volgens deze strategie zullen 
relevante stoffen en bronnen gëidentificeerd worden en wordt een 
aanpak geschetst om gevaarlijke stoffen te reduceren danwel te e lim i
neren. Aan deze strategie is een lijst (‘List o f Chem icals for Priority 
A ction ’) gekoppeld m et stoffen, w aarvoor het streven naar een nul- 
lozing geldt en waarvoor natuurlijke achtergrondconcentraties moeten 
worden bereikt. Deze lijst is nog niet defin itief en zal voorlopig regel
matig aangepast en/of aangevuld worden.
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7 Productkwaliteitsnormen voor 
baggerspecie
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7.1 K lassenindeling van baggerspecie

In NW4 worden de toetsingswaarden (voor zoete bagger) en de 
gehaltetoets (voor zoute bagger) voorlopig gehandhaafd ais criterium  
voor het wel of niet mogen verspreiden van baggerspecie. Ook de 
huidige klassenindeling blijft voorlopig gehandhaafd. Onderstaand 
w ordt de huidige system atiek uiteengezet.

Toetsingswaarden en gehalte toets
De toetsingswaarden (voor zoete baggerspecie) en de gehalte

toets (voor zoute baggerspecie) zijn in NW 4 voorlopig gehandhaafd. 
De waarden zijn in NW3 geïntroduceerd en hadden tot doei om de 
verspreiding van de meest verontreinigde baggerspecie tegen te gaan. 
Baggerspecie boven deze waarden mag niet worden verspreid, bagger
specie die lager ligt of voldoet aan deze waarden mag onder voor
waarden worden verspreid (zie figuur 7.1.) De getalswaarden zijn 
opgenom en in bijlage 6. In het kader wordt ingegaan op de achter
gronden en afle id ing van de toetsingswaarden en de gehaltetoets.

Figuur 7.1
Klassengrenzen van baggerspecie 
en mogelijkheden voor versprei
ding.

verspreiden zoete specie zoete specie niet-verspreidbaar

verspreiden zoute specie 
^ ............................

w
zoute specie niet-verspreidbaar

^ ............................................

klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4

I I

streef- grens
waarde waarde

I

gehalte
toets
(zout)

I I

toetsingswaarde interventiewaarde 

(zoet)

O verige klassengrenzen
De streefwaarden, grenswaarden en interventiewaarden zijn a lgem e
ne m ilieukwalite itsnorm en die voor baggerspecie op dit m om ent ook 
ais klasse-grenzen gehanteerd worden. De streefwaarden vorm en de
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grens tussen klasse O (schoon) en klasse 1. In NW4 zijn de streef
waarden op enkele punten aangepast. Deze nieuwe streefwaarden 
zullen ook ais klasse-grens voor baggerspecie gehanteerd gaan worden. 
De grenswaarden (geïntroduceerd in NW3) vorm en de grens tussen 
klasse 1 en klasse 2. Aangezien er in de planperiode een nieuw stelsel 
van norm en/criteria  voor baggerspecie w ordt ontw ikkeld, is er nu van 
afgezien om de grenswaarden te gaan vervangen door de M TR’s. De 
interventiewaarden vorm en de grens tussen klasse 3 en klasse 4 
specie. De interventiewaarden in NW 4 zijn niet gew ijzigd ten opzichte 
van de ENW, wel zijn inmiddels nieuwe interventiewaarden vastgesteld. 
Voor PAK geldt dat voor alle klassegrenzen de bodemtypecorrectie voor 
zandige bodem s (org. stof < 10 %) is komen te vervallen. Bovendien 
moet voor de klasse-indeling voor alle klassen getoetst worden aan de 
som 10-PAK. De getalswaarden van de individuele PAK zijn hier dus 
niet van belang. Dit geldt niet voor de uniform e gehaltetoets zoute 
wateren (zie bijlage 6). In deze gehaltetoets w ordt wel getoetst aan de 
getalswaarden van de individuele PAK.

K lassen inde ling  w ord t in de toekom st vervangen
In NW4 wordt aangekondigd dat de huidige klassenindeling van 

baggerspecie vervangen gaat worden door een m eer gedifferentieerd 
stelsel van norm en/criteria . Het ontw ikkelen van een nieuw stelsel van 
normen/critera heeft verschillende achtergronden. Het hangt samen met 
het herzien van het eerder ingenom en standpunt om de verspreiding 
van klasse 2 specie na het jaa r 2000 te beëindigen. Aangezien klasse 
2 specie de kom ende jaren nog blijft ontstaan, is het uit het systeem  
halen van klasse 2 specie vanuit m ilieuoogpunt bezien weinig effectief. 
Daarnaast spelen ook andere elem enten een rol bij het kritisch bezien 
van dit probleem. Uit toxicite itonderzoek blijkt dat de klassenindeling 
van baggerspecie onvoldoende zegt over de m ilieueffecten die optre
den. Uit onderzoek blijkt b ijvoorbeeld dat som m ige klasse 3 species 
m inder toxisch zijn dan klasse 2 specie [referentie 40, 41]. Ook is duide
lijk geworden dat de ecologische en m orfologische gevolgen van het 
achterhouden van grote hoeveelheden baggerspecie niet mogen w or
den veronachtzaam d.

Achte rg rond  en a fle id ing  toe ts ingsw aarden en gehalte toets

De toetsingswaarden zijn indertijd ontleend aan gebieden, die ais relatief 
schoon konden worden beschouwd [referentie 14]. Deze waarden 
hebben dus geen relatie met effectniveaus of risiconiveaus.

De gehaltetoets is net ais de toetsingswaarde gebaseerd op een ver- 
ontreinigingsgraad. Voordat er een uniform e waarde voor alle zoute 
wateren werd vastgesteld, waren er verschillende getalswaarden per 
beheersgebied in omloop. Voor de Waddenzee waren de getalswaarden 
over het algem een gebaseerd op de BER-classificatie (klassegrens
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1/2). Voor de Noordzee waren getallen vastgesteld die zijn gebaseerd 
op ‘stand-still’ ten opzichte van 1988, en voor de W esterschelde waren 
de toetsingswaarden voor de waterbodem s in de zoete wateren het 
uitgangspunt.

In ENW is een uniform e gehaltetoets voor zoute wateren vastgesteld. 
Daarbij is voor zware metalen de laagste waarde genomen van de 
oude waarden voor Waddenzee, Noordzee en Ooster- en Westerschelde. 
U itzonderingen hierop zijn arseen en nikkel. Voor deze stoffen zijn 
respectievelijk de streefwaarde en de toetsingswaarde (Is ongeveer 
achtergrondgehalte R ijnstroom gebied) aangehouden. Voor organische 
stoffen komt de gehaltetoets voor zoute wateren overeen met de toe t
singswaarde voor waterbodem voor de zoete wateren. Het vervallen van 
de bodem typecorrectle voor PAK voor zandige bodems (organisch 
stofgehalte < 10 %) geldt per 1 januari 2001 ook voor de gehaltetoets.

Voor baggerspecie uit de Noordzeehavengebieden bestond er sinds 
NW3 aanvullend op de gehaltetoets, ook een vracht-toets. De gedachte 
hierachter was dat het stellen van een maxim ale vracht aan verontre i
niging van belang is om de totale belasting van de Noordzee binnen 
bepaalde grenzen te houden. De verontreiniging van zoute specie 
boven de streefwaarden werd gezien ais ‘excesvracht’ . Ais de exces
vracht boven de maximaal toegestane vracht uitkwam, was verspreiding 
niet toegestaan. Bij het verspreiden van baggerspecie gaat het in feite 
om systeem -eigen m ateriaal, waarbij een sturing op gehalten aan ver
ontreiniging voldoende bescherm ing biedt voor het m ariene milieu. De 
vrachttoets is daarom in de NW4 komen te vervallen.

7.2 Status en doorwerking van productkwalite itsnorm en baggerspecie

Bij onderhoud en sanering van watergangen komt (verontreinigde) 
baggerspecie vrij. De vaarweg- of waterbeheerder zal voor deze specie 
een oplossing moeten vinden. A fhankelijk van onder andere de ver- 
ontre inig ingsgraad zijn er de volgende m ogelijkheden:
- verspreiden in zoet/zout oppervlaktew ater of op land;
- toepassen ais bouw stof in werken;
- scheiden/reinigen,
- storten in depot.
Ais tussenstap kan worden gekozen voor tijde lijk  opslaan en/of on t
wateren van de specie.

Voor al deze m ogelijkheden gelden m ilieueisen en randvoorwaarden, 
die zijn opgenom en in verschillende richtlijnen of wettelijke regelingen. 
De productkwalite itsnorm en voor baggerspecie spelen hierin een 
belangrijke rol. A fhankelijk van het kader waarin ze zijn opgenomen, 
is de status van de normen verschillend.
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In tabel 7.1. is een overzicht opgenom en welke m ilieuregelgeving voor 
de verw ijdering van baggerspecie van toepassing is. De m ilieuregel
geving stelt eisen en randvoorwaarden aan de chem ische kwaliteit 
van baggerspecie. Voor het bepalen van de m ogelijkheden voor het 
verwerken of toepassen van baggerspecie zijn ook de fysische e igen
schappen (sam enstelling, korrelgrootteverdeling etc.) van belang. In 
dit hoofdstuk w ordt hier verder niet op ingegaan.

Is ve ron tre in igde  baggerspecie  een a fva ls to f ?
In principe valt het verw ijderen van verontre in igde baggerspecie 

(baggerspecie boven de streefwaarden) onder de w erkingssfeer van 
de afvalstoffenwetgeving (H oofdstuk Afvalstoffen W et M ilieubeheer). 
Dit betekent concreet dat het opslaan en bewerken van verontreinigde 
baggerspecie in de meeste gevallen vergunningplichtig is [referentie 42]. 
O ok betekent het dat er een verbod bestaat om baggerspecie buiten 
inrichtingen (b.v. stortplaatsen) op of in de bodem  te brengen. Voor het 
verspreiden en voor het toepassen ais bouwstof is de afvalstoffen
w etgeving echter niet van toepassing:
- Voor het verspreiden van klasse 0, 1 en 2 baggerspecie op land zijn 

algemene regels gesteld in het Besluit Vrijstellingen stortverbod buiten 
inrichtingen [referentie 43];

- Voor het toepassen van baggerspecie ais bouw stof in werken zijn/ 
worden algem ene regels gesteld in het Bouwstoffenbesluit bodem 
en oppervlaktew aterenbescherm ing [referentie 44].

O nder bepaalde voorwaarden kan gerijpte baggerspecie vrijgesteld 
worden van de toetsingsprotocollen voor partijen grond van het Bouw
stoffenbesluit. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan 
in de V rijs te llingsregeling grondverzet (Staatsblad 1999, nr. 180).

Verspreiden van baggerspecie  in zoet opperv laktew ater
Zoete baggerspecie die voldoet aan de toetsingswaarden (klasse 

0, klasse 1 en klasse 2) mag onder voorwaarden in zoet oppervlakte
w ater worden verspreid. Belangrijke voorwaarde is dat de kwaliteit van de 
waterbodem  van het ontvangende oppervlaktew ater niet s lechter mag 
worden. Voor het verspreiden is een W VO-vergunning noodzakelijk. In 
de praktijk wordt slechts op enkele plaatsen (bijvoorbeeld Randmeren, 
Zeeuwse wateren) gebruik gem aakt van deze m ogelijkheid.

Verspreiden van baggerspecie  in zout opperv laktew ater
Zoute baggerspecie die voldoet aan de gehaltetoets mag onder 

voorwaarden worden verspreid in de Noordzee/W addenzee. Speciaal 
voor dit doei zijn enkele plaatsen in de Noordzee/W addenzee aange
wezen. Voor gebiedseigen specie die in de kustzone w ordt verspreid 
gelden daarbij geen voorwaarden. Voor de verspreiding van bagger
specie uit m eer landinw aarts gelegen zoute wateren is een ontheffing 
van de W et Verontreiniging Zeewater (Wvz) voor de Noordzee of een 
vergunning in het kader van de W et Verontreiniging Oppervlaktewateren 
(Wvo) voor de W addenzee en de W esterschelde nodig. In de praktijk
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Tabel 7.1
Overzicht mogelijkheden en restricties 
voor de verschillende klassen bagger
specie.

Klasse 0 
(«streefwaarden)

Klasse 1 specie 
(»streefwaarden en 
«grenswaarden)

Klasse 2 zoute specie 
(»grenswaarden en 
«gehaltetoets)

Verspreiden in zoet Ja, zonder milieu- Ja, voorwaarden in 
oppervlaktewater restricties W VO-vergunning

Verspreiden in zout 
oppervlaktewater

Verspreiden op land

Toepassen ais 
bouwstof In werken

Scheiden/reinigen

Storten in depot

Ja, zonder milieu- 
restricties

Ja, zonder milieu- 
restricties

Ja, zonder milieu- 
restricties

Ja, W VO-vergunning/ Ja, WVO-vergunning/ 
W VZ-ontheffing W VZ-ontheffing

Ja, onderhoudsspecie 
op aangrenzende

perceel1’

Ja, afh. van uitloging 
Ais cat.1 of cat. 2 
bouwstof2*

Ja, afhankelijk van 
uitloging
Ais cat. 1 of cat. 2

Bouwstof':2 )

Klasse 2 zoete specie 
(»grenswaarden en 
«toetsingswaarden)

Ja, voorwaarden in 
WVo-vergunning

Ja, onderhoudsspecie 
binnen 20 meter op

aangrenzend perceel

Ja, afhankelijk van 
uitloging ais 
cat. 1 of cat. 2

O

bouwstof':2)

Klasse 3 specie 
(»toetsingswaarden en 
«interventiewaarden)

Nee

Nee

Ja, afhankelijk van 
uitloging ais 
cat. 1 of cat. 2
bouwstof':2)

Afhankelijk van fysisch- Afhankelijk van fysisch- Afhankelijk van fysisch- 
chemische samenstelling chemische samenstelling chemische samenstelling

Afhankelijk van 
acceptatiecriteria depot

Noot
1 Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (Wet Milieubeheer).
2 Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherm ing (Wbb/WVO).

Gerijpte ‘niet-onderhoudsspecie’ kan in aanmerking komen voor de Vrijstellingsregeling grondverzet (Staatsblad 1999, nr. 180).
3 Geldt voor baggerspecie boven de samenstellingwaarden. Zie verder in deze paragraaf onder toepassen.

Klasse 4 specie 
(»interventiewaarden)

Nee

Nee

Nee3’

Afhankelijk van fysisch- 
chemische samenstelling

Afhankelijk van 
acceptatiecriteria depot



wordt alle zoute specie die voldoet aan de gehaltetoets ook daad
w erkelijk verspreid.

Verspreiden van baggerspecie op land
O nderhoudsspecie die afkom stig is uit regionale wateren en vol

doet aan de toetsingswaarden mag onder voorwaarden op land worden 
verspreid. Er gelden algemene regels voor het verspreiden op land, die 
zijn opgenomen in het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen 
[referentie 43], In de b ijbehorende Regeling klassenindeling onder
houdsspecie is de wijze van bem onstering, analyse en toetsing uitge
werkt.
Baggerspecie die voldoet aan de streefwaarden (klasse 0) mag zonder 
m ilieuhygiënische beperkingen op land worden verspreid. Baggerspecie 
boven de streefwaarden en beneden de grenswaarden (klasse 1) 
mag op het perceel aangrenzend aan de watergang worden verspreid. 
Baggerspecie boven de grenswaarden en beneden de toetsingswaarden 
(klasse 2) mag op het aangrenzende perceel binnen 20 meter van de 
watergang worden verspreid. Het toetsingsprotocol behorende bij het 
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen is opgenomen in bij
lage 15.

Provincies kunnen aanvullende regels stellen voor het verspreiden van 
baggerspecie op land. Een aantal provincies heeft hier ook invulling 
aangegeven, met name voor het verspreiden van baggerspecie in 
m ilieubeschermingsgebieden. Daarbij worden in een aantal gevallen ook 
aanvullende regels gesteld ten aanzien van het gehalte van nutriënten 
in baggerspecie.

Toepassen van baggerspecie in werken in de grond- weg en w ater
bouw

De toepassing van baggerspecie ais bouwstof in werken valt 
binnen de w erking van het Bouwstoffenbesluit [referentie 44]. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het toepassen van (ontwaterde) 
baggerspecie in dijklichamen, het cunet van wegen of ais afdekmateriaal 
voor een stortplaats.

Het Bouwstoffenbeslu it heeft tot doei de m ilieuhygiënische randvoor
waarden vanuit bodem en oppervlaktewater bescherm ing te geven voor 
het gebru ik van prim aire en secundaire bouwstoffen op of in de land- 
bodem, of gebru ik in oppervlaktew ater of gebruik op of in de w ater
bodem. Het besluit is gebaseerd op de W et bodembescherm ing (Wbb), 
de W et verontre inig ing oppervlaktew ateren (Wvo) en de W oningwet. 
Met het beslu it wordt beoogd bij het gebruiken van bouwstoffen in het 
gehele land een algem een bescherm ingsniveau voor bodem en 
oppervlaktew ater vast te  stellen. In het Bouwstoffenbesluit zijn regels 
voor het toepassen van grond ais bouw stof opgenom en. O nder grond 
wordt tevens ook (gerijpte) baggerspecie verstaan.
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Grond beneden de streefwaarden (bepaald met behulp van een partij- 
keuring voor metalen, PAK, m inerale olie, EOX en verwachte kritische 
param eters) mag zonder voorwaarden worden toegepast. De geta ls
waarden zijn opgenom en In bijlage 16 en 17. Voor de toetsing aan de 
streefwaarden gelden specifieke toetsingsregels. Deze zijn opgenomen 
in de Vrijste llingsregeling sam enste llings- en immlssiewaarden Bouw
stoffenbeslu it [referentie 51] (de toetslngsregel en een toelichting zijn 
opgenom en in bijlage 17).
Grond boven de streefwaarden en beneden de samenstellingswaarden 
(zie figuur 7.2) kan worden toegepast in werken. Geen enkele para
m eter mag boven de sam enstellingswaarden liggen. De grens tussen 
categorie-1 en categorie-2 grond wordt in principe bepaald op basis van 
de uitloging van verontreinigingen. Op dit moment zijn er alleen immissie- 
waarden voor zware metalen. W anneer de zogenaam de immissie- 
waarde wordt overschreden, is er sprake van categorie-2 grond. Deze 
grond mag dan alleen met isolerende voorzieningen worden toegepast. 
De uitloging (toetsing aan im m issiewaarde) wordt uitgevoerd met de 
kolom proef NEN 7343. De getalswaarden voor de sam enste llings
waarden en im m issiewaarden zijn opgenom en in bijlage 16. In het 
tekstkader wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de klassen
indeling en de categorie-indeling van het Bouwstoffenbesluit.

Figuur 7.2
Indeling van categorieën grond/ 
baggerspecie voor de toepassing 
ais bouwstof.

Uitloging

Schone
grond

Verontr 
niet ais

Verontreinigde grond 
bouwstof categorie 2

Verontreinigde grond 
bouwstof categorie 1

sinigde grond: 
bouwstof bruikbaar

sw IW*

-----------------► Concentratie in mg/kg

SW = streefwaarde
IW* = interventiewaarde, tenzij de samenstellingwaarde voor bouwstoffen lager ligt. 

In dat geval is de bovengrens de samenstellingswaarde.

Een overzicht van de belangrijkste eisen en randvoorwaarden die 
worden gesteld aan het hergebruik van categorie-1 en categorie-2 
grond in werken is opgenom en In tabel 7.2.
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Tabel 7.2 Eisen/randvoorwaarden Categorie-1 grond Categorie-2 grond
Overzicht van eisen en randvoor- t.a.v.:
waarden voor categorie-1 en 
categorie-2 grond. Minimale hoeveelheid 50 m3 10.000 ton

(in wegenbouw 1000 ton)

Isolerende voorzieningen Geen Bovenafdichting 
Minimaal 0,5 meter 
boven GHG

Verwijderingsplicht Verwijdering na beëindiging 
van het werk

Verwijdering na 
beëindiging van het werk

K lassenindeling van baggerspecie en categorie-inde ling bouw sto ffen
beslu it

De klassenindeling van baggerspecie wordt gem aakt op basis van de 
samenstelling, de categorie bouw stof op basis van de concentratie en 
uitlooggedrag. Er is geen rechtlijn ige relatie tussen sam enstelling en 
uitloging. De belangrijkste verschillen zijn:
- de categorie-indeling in het Bouwstoffenbesluit is mede gebaseerd 

op u itloogbaarheid van grond/baggerspecie;
- de sam enstellingswaarde voor organische com ponenten in het 

Bouwstoffenbesluit is vaak aanzienlijk lager dan de interventiewaarde;
- het Bouwstoffenbesluit kent uitloogbovengrenzen voor sulfaat, chloride, 

brom ide en fluoride. De klassenindeling bevat deze param eters niet.
- de grenswaarden voor PAK in het bouw stoffenbesluit zijn hoger dan 

de toetsingswaarden. D aarnaast hoeft niet m eer gecorrigeerd te 
worden voor organisch stof gehalten lager dan 10 %.

- de getalswaarden van indeling in klassen en categorieën verschillen

De belangrijkste overeenkom st is:
- voor anorganische verontreinig ingen komt de interventiewaarde 

overeen met de sam enstellingswaarde uit het Bouwstoffenbesluit. 
Voor andere verontreinigingen is de interventiewaarde groter of 
gelijk aan de sam enste llingsw aarde Bouwstoffenbesluit. Dit houdt in 
dat een klasse 4 specie op basis van het beoordelingskader van het 
Bouwstoffenbesluit niet toepasbaar is ais bouwstof.

Scheiden/re in igen van baggerspecie
Voor het verwerken (scheiden/reinigen) van baggerspecie zijn 

geen productkwalite itsnorm en van kracht. Er bestaat een algem ene 
bele idsdoelstelling voor het verwerken van baggerspecie: doelstelling 
is om 20 % van de baggerspecie klasse 2, 3 en 4 In het jaar 2000 te 
verwerken, en het aandeel verwerken na het jaa r 2000 te laten toe 
nemen [Bele idsstandpunt verw ijdering baggerspecie; referentie 45]. 
Deze algemene beleidsdoelstelling is vertaald in bestuurlijke afspraken
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voor de verwerking van baggerspecie. H ierin is opgenom en dat de 
inzet in eerste instantie gericht zal worden op de inzet van scheidings
technieken. De mogelijkheden voor het inzetten van zandscheiding 
hangen onder andere af van de fysische sam enstelling (percentage 
zand) en de chem ische sam enstelling (aard van de verontreiniging en 
verontreinigingsniveau). Na zandscheiding ontstaat er (licht veront
reinigd) zand, dat b ijvoorbeeld onder het regime van het Bouwstoffen
beslu it kan worden toegepast. Tevens ontstaat een residu/restproduct, 
dat in de m eeste gevallen moet worden gestort.

S torten van baggerspecie in depots
Baggerspecie die niet op land kan worden verspreid, toegepast 

ais bouwstof of worden verwerkt, moet onder IBC-criteria6  ̂worden 
gestort. O ver het algem een zal het daarbij gaan om klasse 3 en/of 
klasse 4 baggerspecie.

Op dit m om ent is de stortcapacite it voor baggerspecie nog beperkt 
aanwezig. Er is wel een aantal (grootschalige) baggerspeciedepots in 
voorbereiding. Op enkele plaatsen worden kleinere partijen bagger
specie in reguliere stortp laatsen gestort.

Een aantal stortp laatsen/baggerdepots m aakt onderscheid tussen de 
acceptatie van ‘gewoon afval’ en gevaarlijk afval. In het BAGA [Besluit 
Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen; referentie 46] is opgenomen welke 
afvalstoffen ais gevaarlijk afval moeten worden aangem erkt. Indien in 
baggerspecie een stof van de lijst (bijlage II van BAGA) in een concen
tratie boven de voor deze stof aangegeven concentratiegrenswaarde 
bevat, gaat het om een gevaarlijke afvalstof. In bijlage 18 zijn deze 
concentratiegrenswaarden opgenomen.

Het onderscheid tussen gewoon afval en gevaarlijk afval wordt met 
name op reguliere stortp laatsen gemaakt. De in voorbereiding zijnde 
grootschalige baggerdepots maken geen onderscheid tussen gewoon 
en gevaarlijke afvalstoffen.

De norm en in het BAGA zijn gebaseerd op EU-richtlijnen ten aanzien 
van afvalstoffen. Deze regelgeving wordt momenteel herzien. Ais gevolg 
hiervan zal baggerspecie in de toekom st w aarschijn lijk niet meer 
onder het BAGA gaan vallen.

7.3 Naar een n ieuwe no rm ste lling  voor baggerspecie

De huidige toetsingswaarden en de gehaltetoets hebben geen relatie 
met effecten of risicogrenzen. In NW4 is aangekondigd dat deze

Noot
6 Isoleren, Beheersen en Controleren.
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grenzen voor het verspre¡dingsbeleid van baggerspecie in de toekom st 
m eer gebaseerd zullen gaan worden op ris ico ’s voor het ontvangende 
milieu. Dit is in lijn met de andere wijze van om gaan met algem ene 
m ilieukwalite itsnorm en.

O nderzoek effecten verspre iden bagger op de kant

Het RIVM heeft de afgelopen jaren modelonderzoek uitgevoerd naar de 
milieueffecten van het verspreiden van baggerspecie op land [referen
ties 47,48], Dit onderzoek heeft zich gericht op PAK en zware metalen. 
PAK zijn in veel regionale wateren bepalend voor de klassenindeling van 
baggerspecie. Op basis van modelonderzoek kan geconcludeerd wor
den dat een deel van de klasse 2 specie niet leidt tot overschrijdingen 
van de streefwaarden bodemkwaliteit. Deze conclusie wordt door enkele 
praktijkproeven bevestigd. Naarmate de toetsingswaarde PAK (10 mg/kg) 
in baggerspecie wordt benaderd, neemt de kans op overschrijding 
van de streefwaarden sterk toe. Vervolgonderzoek richt zich op het in 
beeld brengen van de risico’s die hierbij op kunnen treden.

De huidige metaalgehalten van slootbodems in het landelijk gebied 
liggen veelal ruim onder de streefwaarden, met uitzondering van gras
land op veen.
Uit het modelonderzoek blijkt dat verspreiding van klasse 1 en klasse 2 
specie met zware metalen leidt tot een sterke beïnvloeding van de 
gehalten aan cadmium, koper, lood en zink in de landbodem. Bij het 
verspreiden van klasse 2 specie treedt (op termijn) een grote over
schrijding van de streefwaarden op. Met name de metaalgehalten in 
graslanden nemen sterk toe.

Bij de interpretatie van de uitkomsten van dit onderzoek moet bedacht 
worden dat het onderzoek uitgaat van een vereenvoudigde en gemid
delde situatie voor de Nederlandse regionale wateren. Voor een verder 
onderbouwing van de kwaliteitseisen waaraan het verspreiden van 
baggerspecie dient te voldoen moet aanvullend op dit onderzoek een 
goede schatting van de (eco)toxicologische risico’s worden gemaakt.

Het beoordelingssysteem voor het verspreiden van zoute baggerspecie 
is in 1996 doorgelicht, waarbij een aantal tekortkom ingen zijn gesigna
leerd [referentie 41]. Enkele belangrijke punten zijn :
- Het is de vraag of de 35 param eters voor de beoordeling van de 

kwaliteit van zoute specie in de gehaltetoets wel ju is t zijn. Sommige 
param eters lijken weinig zinvol, andere ontbreken wellicht. Zo blijkt 
bij de toetsing op organism en (bioassays) baggerspecie die wel vol
doet aan de gehaltetoets toch toxisch te zijn;

- Een integrale benadering ontbreekt: de systeem- en ketenbenadering 
wordt onvoldoende toegepast;
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- Er bestaat een te grote tijdsspanne tussen de ontheffingverlening 
en het tijdstip van daadwerkelijk baggeren (ongeveer 2,5 jaar).

Bij voorkeur zullen de m ogelijkheden om baggerspecie te kunnen ver
spreiden gebaseerd gaan worden op effecten die daadwerkelijk in het 
veld optreden. Effecten op de mens zullen zich over het algemeen pas 
voordoen bij baggerspecie die de toetsingswaarden overschrijden. 
Effecten op het ecosysteem  doen zich ook voor bij klasse 1 en/of 
klasse 2 specie. Met behulp van bioassays kan worden gekeken of 
daadwerkelijk effecten in het veld optreden. Recent is onderzoek uit
gevoerd naar de mogelijke effecten die optreden bij het verspreiden 
van baggerspecie op land (zie kader). De kennis over ris ico’s en de 
resultaten van het uitgevoerde onderzoek zullen komende jaren w or
den gebruikt voor het ontw ikkelen van het nieuwe stelsel van criteria 
voor de verspreiding en toepassing van baggerspecie. Op dit m om ent 
is nog niet duidelijk  hoe dit er precies uit komt te zien.

Het nieuwe beoordelingssysteem  voor zoute baggerspecie zal naar 
verwachting in 2002 operationeel worden. In aanvulling op de stof- 
beoordelingen zal een beoordeling van baggerspecie gebaseerd op 
b iologische effectm etingen en m ilieubezwaarlijkheid van de aanwezige 
verontreinigingen (snelheid van omzetting c.q. persistentie) worden 
toegevoegd. Vóór die tijd worden de methoden in de praktijk getoetst 
door system atische m onitoring gedurende enkele jaren.
Het nieuwe beoordelingssysteem voor het verspreiden van baggerspecie 
op land zal naar verwachting in 2003 operationeel worden. Tot die tijd 
blijft de huidige regelgeving (Besluit vrijstellingen stortverbod buiten 
inrichtingen /regeling klassenindeling onderhoudsspecie) van kracht.

Niet alleen voor het verspreiden van baggerspecie, maar ook voor ande
re wijzen van verwerken o f toepassen van baggerspecie wordt de 
gebiedsgerichte (en functiegerichte) beoordeling verder uitgewerkt en 
operationeel gemaakt. Zo wordt m om enteel gewerkt aan een beoor- 
delingssystem atiek voor het storten van baggerspecie in open putten, 
die gebaseerd is op de ris ico ’s die optreden bij deze activiteit. Daarbij 
zijn zowel de verontreinigingsgraad van de baggerspecie, ais de ken
merken van de omgeving (onder m eer de geohydrologie en de functie 
van het gebied) van belang [referentie 49], Een ander voorbeeld is een 
lopend onderzoek naar het omschrijven van milieuhygiënische kwaliteits
criteria voor het d irect toepassen van baggerspecie, die voortkom en 
uit de functie van het gebied waarin de baggerspecie wordt toegepast 
en de gekozen toepassing. Bij het direct toepassen kunnen gezondheids
risico’s of negatieve effecten op het ecosysteem optreden ais gevolg 
van toxische stoffen in de baggerspecie. De ernst en reikwijdte van deze 
ris ico ’s hangt onder meer nauw samen m et de functie van een gebied 
waarin de toepassing gepland is. Er kunnen grote verschillen optre
den in de mate waarin mensen of organism en m et de toxische stoffen 
in aanraking komen. Op basis van functiegerichte kwaliteitscriteria,
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gebaseerd op gezondheidskundige en ecotoxicologische ris ico ’s, kan 
rekening worden gehouden met de ris ico ’s die daadwerkelijk op kun
nen treden [referentie 50].
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Bijlage 1 Begrippenlijst

A chtergrondgeha lte  o f ach tergrondconcen tra tie  
Gehalte van een stof (in opp. water, sedim ent, grond, grondwater) dat 
aanwezig is in relatief onbelaste gebieden; ontstaan van nature en 
door een zeer geringe antropogene beïnvloeding

ad-hoc MTR
Ten behoeve van het w aterbeheer via een versnelde procedure a fge
leide voorlopige M TR-waarde (zie Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau)

A ctie f (w ater)bodem beheer
1. proces dat de keten preventie, beheer, sanering en nazorg omvat, 

met ais doei het op een m aatschappelijk verantwoorde wijze reali
seren van een duurzaam  (w ater)bodem gebruik

2. het to taal aan sam enhangende activite iten die zijn gericht op het 
adequaat en effic iënt om gaan m et het structureel aanwezig zijn 
van (water)bodem verontrein iging

A lgem ene M ilieukw a lite itsnorm en
Geven aan welke concentratie van een bepaalde schadelijke stof in 
een m ilieucom partim ent m oet worden bereikt of gehandhaafd.

Bagger(specie)
M ateriaal dat vrijkom t bij het baggeren van een watergang 

Bodem G ebruiksW aarde (BGW)
Concentratie van een stof in sediment, grond of grondwater die geldt ais 
functiegerichte saneringsdoelstelling voor verontreinigingen van voor 1987 
en ais functiegerichte kwaliteitseis voor het aanbrengen van leeflagen.

C om partim ent
O nderdeel van het fysieke milieu, zoals oppervlaktewater, sediment, 
grond, grondwater

C om partim ent bodem
Grond (incl. poriewater) en grondwater

C om partim ent water 
O ppervlaktewater en sedim ent

C om partim ent w aterbodem
Sedim ent (incl. poriewater) en grondwater

Em issienorm en
Bepalen welke uitworp (van bijvoorbeeld afvalwater), niet of slechts 
gedurende een bepaalde tijd, of m et een bepaalde frequentie, 
overschreden mag worden
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Ernstig R isiconiveau(ER )
W etenschappelijk afgeleide waarde die aangeeft bij welke concentratie 
sprake is van ernstige effecten op het ecosysteem

Voor ‘ernstig effect' wordt ais criterium gehanteerd dat theoretisch 50 % 
van de soorten in het ecosysteem  schade kan ondervinden.

Andere begrippen met dezelfde betekenis ais ER zijn:

EBVC = Ernstige Bodem Verontreinig ings Concentratie 
HC50 = ‘Hazardous C oncentration for 50 % of the species’

G ehaltetoets
Productnorm  die bepalend is of zoute baggerspecie in zoute wateren 
verspreid mag worden

Interventiew aarde
W aarde specifiek voor het (w ater)bodem com partim ent, die aangeeft 
bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige 
verm indering van de functionele eigenschappen van de bodem voor 
mens, plant of dier. Er zijn interventiewaarden voor (water)bodem en 
grondwater. Bij overschrijding van de interventiewaarde in 25 m3 grond 
of sedim ent of 100 m3 grondwater (bodem volum e) spreekt men van 
een ernstig geval van (water)bodem verontrein iging.

K w alite itsnorm en voor specifieke  func ties  van opperv laktew ater 
Geven aan welke concentratie van een bepaalde (schadelijke) sto f in 
het oppervlaktewater, waaraan de specifieke functie is toegekend, 
moet worden bereikt of gehandhaafd.

M axim aal Toelaatbaar R isiconiveau (M TR)
W aarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concen
tratie in een bepaald com partim ent (bijvoorbeeld oppervlaktew ater of 
sedim ent) het risico voor mens, plant of d ier maximaal toelaatbaar 
wordt geacht.

Er zijn MTR waarden voor het ecosysteem  en MTR waarden voor de 
mens afgeleid. De MTR waarden uit het waterbeleid (m ilieukwalite its- 
norm en in de Vierde Nota) hebben alleen betrekking op het ecosysteem.

Voor het ecosysteem  is het MTR gelijk aan de concentratie per stof in 
een bepaald com partim ent waarbij theoretisch 5 % van de soorten 
schade kan ondervinden (dat is hetzelfde ais het 95 % bescherm ings
niveau).

De MTR waarden voor de mens worden vooral gebruikt in het kader 
van de W et bodem bescherm ing (Wbb).
Voor de mens wordt het begrip MTR op 2 manieren gebruikt:
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1. Het m axim ale dagelijkse blootstellingsniveau, u itgedrukt in micro- 
of m illigram per kilogram lichaam sgew icht, waarbij bij levenslange 
blootstelling geen negatieve effecten op de gezondheid te verwachten 
zijn of (voor kankerverwekkende stoffen) het dagelijkse blootstellings
niveau waarbij bij levenslange blootstelling een kans van 10'6 op 
sterfte voorspeld kan worden;

2. De concentratie in een bepaald com partim ent, waarbij het boven
genoem de m axim ale blootstellingsniveau w ordt bereikt.

De MTR waarden voor de mens vormen, samen met de HC50 waarden 
voor het ecosysteem (zie onder Ernstig Risiconiveau) de basis voor de 
interventiewaarden (zie onder in terventiewaarden). De MTR waarden 
voor het ecosysteem  worden niet gebru ikt bij de afle id ing van de 
interventiewaarden. Zij vorm en de basis voor m ilieukwalite itsnorm en 
in het algem ene m ilieubeleid.

M ilieunorm en
Is de verzam elterm  voor alle norm en die op het milieu betrekking heb
ben, zoals m ilieukwalite itsnorm en, productnorm en, em issienorm en, 
en depositienorm en.

MTR
Zie Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau.

O nderhoudsspecie
Baggerspecie die vrijkom t bij het onderhoud aan vaarwegen en w ater
wegen.

Opslaan van baggerspecie
Het tijdelijk op of in de bodem brengen van baggerspecie vooruitlopend 
op andere handelingen met baggerspecie.

Partitie- of verdelingscoëffic iënt
C onstante die de verdeling van een stof over de vaste fase en de 
opgeloste fase aangeeft.

Productkw alite itsnorm en voor baggerspecie
Eisen waaraan baggerspecie m oet voldoen voor een bepaald gebruik 
(zoals verspreiden) of om een bepaalde toepassing ervan te reguleren

Saneren van w aterbodem
Het beperken en zoveel m ogelijk ongedaan maken van verontreiniging 
en de d irecte gevolgen daarvan, of van dreigende verontreinig ing van 
de waterbodem  (W et bodem bescherm ing).

Saneringsspecie
Baggerspecie die vrijkom t bij de sanering van de waterbodem.
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Signaleringsw aarde
Sedim ent-norm  voor de concentratie  zware metalen, in m et name 
anaërobe sedim enten, waaronder sanering niet urgent is.

Storten van baggerspecie
Het binnen een inrichting in de bodem brengen van baggerspecie, 
teneinde zich hiervan te ontdoen.

Streefw aarde
W aarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de functionele 
e igenschappen van een bepaald com partim ent voor mens, plant en 
d ier zijn veiliggesteld.

Toepassen van baggerspecie
Het toepassen van (gerijpte) baggerspecie ais bouwstof in werken 

Toetsingswaarde
Productnorm die bepalend is of zoete baggerspecie (onder voorwaarden) 
op land of in zoet oppervlaktew ater verspreid mag worden.

Verspreiden van baggerspecie
Het op of in de bodem of in oppervlaktewateren brengen van bagger
specie buiten inrichtingen teneinde zich hiervan te ontdoen

Verw aarloosbaar R isiconiveau
W aarde die aangeeft bij w elk blootstellingsniveau of bij welke concen
tratie in een bepaald com partim ent (bijvoorbeeld oppervlaktew ater of 
sedim ent) het risico voor mens, plant of d ier verw aarloosbaar wordt 
geacht.

Het VR wordt in principe gesteld op 1/100 van het MTR (zie onder 
Maximaal Toelaatbaar R isiconiveau). Deze factor 100 is mede geïntro
duceerd om rekening te houden met com binatietoxicite it.
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Bijlage 2 Lijst van afkortingen

AMK Algem ene m ilieukwalite it (vervallen term )
BAGA Besluit Aanw ijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
BMK Bijzondere M ilieukwalite it (vervallen term )
BOOM Besluit O verige O rganische Meststoffen
BSB Bouwstoffenbeslu it bodem- en oppervlaktew ateren

bescherm ing
CIW Com m issie Integraal W aterbeheer (voorheen CUWVO)
CUW VO Coördinatiecom m issie Uitvoering W et Verontreiniging

O ppervlaktewateren
EBVC Ernstige Bodem Verontreinig ings Concentratie
ENW Evaluatienota W ater
ER Ernstig risiconiveau
IBC Isoleren, Beheersen en Controleren
IMP Indicatief Meerjaren Programma
INS Integrale Norm stelling Stoffen
MTR M axim aal Toelaatbaar R isiconiveau
NW3 derde Nota w aterhuishouding
NW4 vierde Nota w aterhuishouding
NMP3 derde Nationaal M ilieubeleidsplan
OSPARCOM O slo-Parijs Com m issie
VR Verwaarloosbaar R isiconiveau
Wbb W et Bodem bescherm ing
W VO W et Verontreiniging O ppervlaktewateren
W VZ W et Verontreiniging Zeewater
WM W et M ilieubeheer

Normen voor het Waterbeheer
Achtergronddocument NW4

CIW, mei 2000

109



Bijlage 3 Productkwaliteitsnormen drinkwater
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Het W aterleidingbesluit (besluit van 2 april 1984, Staatsblad 1984, 220, 
houdende wijziging van het Waterleidingbesluit Stb. 1960,345; gewijzigd 
bij besluit van 1 m aart 1994, Stb. 202) om vat de kwaliteitseisen voor 
drinkw ater en kw alite itsklassen voor w ater ais grondstof voor de be
reiding van drinkwater. Deze norm enlijsten zijn in deze bijlage opge
nomen (respectievelijk bijlage 3a en bijlage 3b).

Aan de norm en in het W aterle id ingsbeslu it liggen de volgende EEG- 
richtlijnen ten grondslag:
-1 5  juli 1980, betreffende de kwaliteit van voor m enselijke consumptie 

bestem d w ater (80/778/EEG, Pb. Nr. L229/11);
-1 6  juni 1975, betreffende de vereiste kwaliteit van het opperv lakte

w ater dat is bestemd voor de produktie van drinkwater in de Lid-staten 
(75/440/EEG, Pb. Nr. L194/34).

De im plem entatie van de nieuwe EU-drinkwaterrichtlijn (gepubliceerd 
in 1998) in de Nederlandse wet- en regelgeving zal, naar verwachting 
in het jaar 2000, leiden tot een nieuw W aterleidingbesluit. Hierin zullen 
nieuwe kwalite itseisen voor drinkwater zijn opgenomen.

Waarden die niet mogen worden overschreden

Waarden

50 (jg/l As 1)
5 pg/l Cd 1)
50 pg/i CN 
50 |jg/l Cr 
1 gg/l Hg 1)
50 gg/l Ni 
50 gg/l Pb 12)
10 gg/l Sb 
10 gg/l Se

0,1 gg/l
0,5 gg/l
0,2 gg/l
- in drinkwater bij het verlaten van het 

pompstation minder dan 1 per 300 ml 3)
- in drinkwater in het distributiegebied 

minder dan 1 per 100 ml 3)
- in drinkwater bij het verlaten van het 

pompstation minder dan 1 per 300 m l3)
- in drinkwater in het distributiegebied 

minder dan 1 per 100 ml 3)
minder dan 1 per 100 ml
minder dan 1 per 100 ml

110

Parameter

1. Arseen
2. Cadmium
3. Cyaniden
4. Chroom
5. Kwik
6. Nikkel
7. Lood
8. Antimoon
9. Seleen
10. Pesticidenwaaronder worden verstaan:

- organochloor-pesticiden en hun isomeren
- choline-esterase remmers
- carbamaten
- andere bestrijdingsmiddelen alsmede 

polyhalogeen bi- en trifenylen
per afzonderlijke stof: 
totaal:

11. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
12. Bacteriën van de coligroep

13.Thermotolerante bacteriën van de coligroep

14.Faecale Streptococcen
15. Sporen van sulfiet-reducerende clostridia



Noot
1 Bij geconstateerde overschrijding van 5 gg/l arseen, en 1 gg/l cadmium, 0,2 gg/l kwik, 

en 15 gg/l lood in drinkwater bij het verlaten van het pompstation, dient de eigenaar 
de inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het 
milieu, hiervan onverwijld in kennis te stellen,

2 Bepaling van het loodgehalte dient te geschieden nadat de Ínhoud van het leiding- 
gedeelte waaruit het monster zal genomen worden, ververst is.

3 Indien de waarde wordt overschreden en zulks eveneens het geval is na herhaling van 
het onderzoek, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van de andere m icrobio
logische parameters van deze tabel.
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Bijlage 3a Kwaliteitseisen drinkwater

Waarden die tenminste aanwezig dienen te zijn indien het water, alvorens aan 
de verbruikers te worden geleverd, een hardheidsverlaging of ontzouting heeft 
ondergaan.

Parameter Waarden

1. Calcium en magnesium 60 mg/l Ca++, uitgedrukt in mg/l Ca++, te berekenen
ais aantal mg Ca++ + 1,66 x aantal mg Mg+7I

2. W aterstofcarbonaat 30 mg/l H C 03‘

Waarden die slechts mogen worden overschreden bij uitzonderlijke weers
omstandigheden of door invloed van de natuurlijke gesteldheid en de structuur 
van de bodem op het water (Besluit 220, artikel 4, tweede lid, sub a).

Parameter Waarden

1. Kleurintensiteit 20 mg/l Pt/Co schaal
2. Troebelingsgraad 10 mg/l S i02  of de overeenkomende waarde 

in formazine-troebelingseenheden
3. Geurverdunningsfactor 2 bij 12 °C

3 bij 25 °C
4. Smaakverdunningsfactor 2 bij 12 °C

3 bij 25 °C
5. Temperatuur 25 °C
6. Zuurgraad 7 < pH < 9,5
7. Droogresten (bij 180 °C) 1000 mg/l
8. Sulfaat 150 mg.l S 0 42' 1)
9. Fluoride 1,1 mg/l F
10. Ammonium 0,16 mg/l N
11. Organisch gebonden stikstof 1 mg/l N
12. Nitriet 0,1 mg/l N 0 2'

13. Nitraat 50 mg/l NOg'
14. Fosfaat (totaal) 2 mg/l P
15. Oxideerbaarheid met kalium- 

permanganaat (bepaling uitgevoerd
in zuur milieu) 5 mg/l 0 2

16. Natrium 120 mg/l Na+ 2)
17. Kalium 12 mg/l K+
18. Magnesium 50 mg/l Mg++
19. Aluminium 0,2 mg/l Al 3>
20. IJzer 0,2 mg/l Fe
21. Mangaan 50 pg/l Mn
22. Zilver 10 pg/l Ag
23. Barium 500 pg/l Ba
24. Minerale olie 10 pg/l
25. Met waterdamp vluchtige fenolen 0,5 pg/l C6H5OH
26. Oppervlakte-actleve stoffen die

reageren met methyleenblauw 200 pg/l laurylsulfaat
27. Zwavelwaterstof niet organoleptisch aantoonbaar
28. Agressiviteit het water mag niet aggressief zijn

Noot
1 Voor overschrijding van deze waarde kan ontheffing worden verleend tot ten hoogste 

250 mg/l S 0 42'.

2 Voor overschrijding van deze waarde kan ontheffing worden verleend tot ten hoogste 
150 mg/l met dien verstande dat deze waarde beschouwd moet worden in een 
waarnem ingenreeks over een periode van 3 jaar waarbij ten minste 80 % van de 
waarnemingen aan deze eis moet voldoen.
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3 Bij geconctateerde overschrijding van 30 gg/l aluminium in het drinkwater bij het verlaten 
van het pompstation dient de eigenaar de inspecteur van de volksgezondheid, belast 
met het toezicht op de hygiëne van het milieu, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Waarden die niet gelden indien dit - de grondstof alsmede de bereiding en de 
distributie van het drinkwater in aanmerking genomen - redelijkerwijs niet van 
de eigenaar kan worden gevergd (Besluit 220, artikel 4, tweede lid, sub b).

Parameter

1. Geleidingsvermogen voor electriciteit
2. Chloride
3. Calcium
4. Zuurstof
5. Met chloroform extraheerbare stoffen
6. Gehalogeneerde koolwaterstoffen, 

geen pesticiden zijnde
7. Koper

8. Zink

9. Gesuspendeerde stoffen
10. Boor
11. Aantal bij 22 °C kweekbare kiemen

12. Aantal bij 37 °C kweekbare kiemen

Waarden

125 mS/m 1>
150 mg/l C l '1)
150 mg/l Ca++ 1)
niet m inder dan 2 mg/l 0 2
1 mg/l (droogrest)
1 pg/l per afzonderlijke stof

- in drinkwater bij het verlaten van het 
pompstation: 0,1 mg/l Cu 1)

- in drinkwater na 16 uur stilstand in een 
koperen leiding: 3 mg/1 Cu 1)

- in drinkwater bij het verlaten van het 
pompstation: 0,1 mg/l Zn

- in drinkwater na 16 uur stilstand in een 
verzinkt metalen leiding: 5 mq/1 Zn 1)

1 mg/l 11 
1 mg/l B 1)
in het distributiegebied, ais geometrisch 
jaargem iddelde, minder dan 100 per ml 2) 
in het distributiegebied, ais geometrisch 
jaargem iddelde, minder dan 10 per ml 2*

Noot
1 Ten aanzien van de parameters geleidingsvermogen voor electriciteit, chloride, calcium, 

koper, zink, gesuspendeerde stoffen en boor is van overschrijding sprake ais het jaar
gemiddelde van de waarnem ingen de in de tabel genoemde waarden overschrijdt.

2 bij gesloten leidingnet, niet in de gevallen waarin het leidingnet in verband met reparaties 
is geopend.
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Bijlage 3b Kwaliteitsklassen voor oppervlaktewater 
voor de bereiding van drinkwater

De in deze bijlage genoem de norm en richten zich prim air to t de 
waterle id ingbedrijven.

Oppervlaktewater, bestem d om te worden gebruikt voor de bereiding 
van drinkwater, wordt ingedeeld in de kwalite itsklassen I, II en III, op 
grond van de waarden van de param eters, genoem d in de tabel. 
O ppervlaktewater valt in één der kwalite itsklassen indien geen der 
waarden van de parameters, genoemd in kolom B van de desbetreffende 
klasse, wordt overschreden.

De eigenaar is verp lich t overschrijd ing van de in de tabel genoem de 
waarden, behorend bij de kwalite itsklasse waarin het door hem ge
bruikte oppervlaktew ater valt, te m elden aan de inspecteur, de w ater
kwaliteitsbeheerder, en in bepaalde gevallen de Minister. Dit geldt 
zowel voor de waarden vermeld in kolom A als in kolom B van de tabel.

Het is de eigenaar verboden drinkwater te bereiden uit oppervlakte
w ater dat niet voldoet aan de ten aanzien van kwalite itsklasse III, 
onder B, in de tabel genoem de waarden.

Het is de eigenaar voorts verboden drinkwater te bereiden uit opper
vlaktewater, vallende in één van de kwalite itsklassen I, II of III, tenzij 
het water tevoren is behandeld op een bij de kwaliteitsklasse passende 
wijze. H ierbij gelden, oplopend van klasse I to t klasse III, steeds 
strengere eisen voor de zuiveringstechniek. Deze eisen zijn verwoord 
in het Besluit (Besluit houdende w ijziging van het W aterleidingsbesluit, 
S taatsblad 1984,220).

Voor alle param eters is een m inim ale m eetfrequentie vastgelegd. 
Hieraan is de beoordeling gekoppeld of van overschrijd ing van de 
waarde van een param eter sprake is. Voor dit toetsingsvoorschrift wordt 
h ier verwezen naar het genoem de Besluit en naar de w ijzig ing van 1 
m aart 1994, Stb. 202.
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Kwaliteitseisen die gelden bij de inname van oppervlaktewater dat is bestemd voor de bereiding van drinkwater

Parameter Eenheid Kwaliteitsklassen
I II III
A B A  B A B

Zuurgraad pH-eenheden 7,0-8,5 - 6,5-9,0 - 6,5-9,0 -
Kleurintensiteit mg/l - 20 11 50 100 1) - 200 1:
Gesuspendeerde stoffen mg/l 25 - - 50 5> - -
Temperatuur °C - 25 1) 25 25 1) - 25 11
Geleidingsvermogen voor electriciteit mS/m bij 20 °C 100 - 100 - 100 -
Geurverdunningsfactor bij 20 °C - 3 - 16 - 20 _
Chloride mg/l Cl 150 - 200 - 200 -
Sulfaat mg/l S O , - 100 100 250 1> - 250 1:
Fluoride mg/l F - 1,0 1,0 - 1,0 -
Ammonium mg/l N - 0,2 1,2 1,2 - 3 1)
Organisch gebonden stikstof mg/l N 1,0 - 2,5 - 3,0 -
Nitraat mg/l N 0 3 - 25 50 50 _ 50
Fosfaa t3' mg/l P 0,2 - 0,2 - 0,2 -
Zuurstof op ge los t2> mg/l 0 2 > 6 - > 5 - > 4 -
Chemisch zuurstofgebruik 2> mg/l 0 2 - - 30 - 40 -
Biochemisch zuurstofgebruik 2) mg/l 0 2 3 - 6 - 7 -
Natrium mg/l Na 90 - 120 - 120 -
IJzer op ge los t2) mg/l Fe - 0,3 0,5 0,2 0,5 -
Mangaan 2) pg/l Mn 50 - 500 - 500 -
Koper pg/l Cu - 50 1) 50 - 50 -
Zink pg/l Zn - 200 200 1000 - 3000
Boor pg/l B 1000 - 1000 - 1000 -
Arseen pg/l As - 20 20 50 - 50
Cadmium pg/l Cd - 1,5 1,5 3 - 5
Chroom pg/l Cr - 20 50 50 - 50
Lood pg/l Pb - 30 30 50 - 50
Seleen pg/l Se - 10 10 10 - 10
Kwik pg/l Hg - 0,3 0,3 1 - 1
Barium pg/l Ba - 100 200 1000 - 1000
Cyanide pg/l CN - 50 50 50 - 50
oppervlakte aktieve stoffen die gg/l 200 - 200 - 500 -
reageren met methyleen-blauw 
Met waterdamp vluchtige fenolen pg/l C6H5OH _ 1 _ 5 10 10
Minerale olie pg/l - 50 200 200 - 1000
Policyclische aromatische - 0,2 0,2 0,2 - 1
koolwaterstoffen 
Organochloor-pesticiden totaal Mg/l 0,05 0,1 0,5 _ 0,5
Organochloor-pesticiden per Mg/i - - 0,05 - - -
afzonderlijke stof: 
Choline-esterase remmers Mg/i 0,5 1,0 2,0 _ 5,0
Bacteriën van de coligroep (totaal) mediaan per 100 ml 4> : - - - - -
Therm otolerante bacteriën van mediaan per 100 ml 4) 20 - 2000 - 20.000 -
de coligroep 
Faecale Streptococcen mediaan per 100 ml 4) 10 _ 1000 _ 10.000 _

Noot
1 Overschrijding van deze waarde is toegestaan ais deze het gevolg is van uitzonderlijke weersomstandigheden (art. 17d, 

onder b). Bovendien kan ontheffing bij overschrijding van deze waarde worden verleend indien de overschrijding het gevolg 
is van uitzonderlijke geografische omstandigheden (art. 17e, tweede lid, onder b).

2 Ontheffing bij overschrijding van de voor deze parameter genoemde waarden kan worden verleend indien het oppervlakte
water afkomstig is uit meren met een diepte van ten hoogste 20 m, waarin vervanging van het water meer dan een jaar in 
beslag neemt en waarin geen afvalwater wordt geloosd (art. 17e, tweede lid, onder b.)

3 De aangegeven waarde betreft het rekenkundige gemiddelde van de waarnem ingen over een kalenderjaar en is niet van 
toepassing op oppervlaktewater dat rechtstreeks wordt verwerkt tot drinkwater.

4 Van de waarnemingen, verricht gedurende de laatste 12 maanden.
5 Gemiddelde van de waarnem ingen over een kalenderjaar.
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Bijlage 4 Productkwaliteitsnormen zuiveringsslib

Een product dat voortkom t uit de actieve beheerstaak van de w ater
beheerder is het zuiveringsslib van rwzi’s. Er bestaan normen voor het 
toepassen van zuiveringsslib op (landbouw)grond. Deze zijn vastgelegd 
in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige O rganische Meststoffen 
(BOOM). Dit besluit is gebaseerd op de W et Bodem bescherm ing en 
de M eststoffenwet.

De regeling onderscheidt kwalite itsnorm en (sam enstellingseisen) en 
gebruiksnorm en. De kwalite itsnorm en geven maxim ale gehalten van 
een aantal zware metalen, die de meststoffen mogen bevatten. De 
kwalite itsnorm en zijn, behalve voor zwarte grond, onafhankelijk van 
het lutum- en organisch stofgehalte. De gebruiksnormen geven aan wat 
de randvoorwaarden zijn voor toepassing en wat de maximale hoeveel
heden zuiveringsslib, com post of zwarte grond zijn die bij een bepaald 
bodem gebruik jaarlijks toegepast mogen worden en bepalen dus, in 
com binatie met de kw alite itsnorm en, de hoeveelheden zware metalen 
en arseen, die jaarlijks aan de grond mogen worden toegevoegd. In 
deze bijlage zijn alleen de kwalite itsnorm en weergegeven.

Bron: Besluit van 30 januari 1988, houdende regels met betrekking tot 
de kwaliteit en het op of in de bodem brengen van overige organische 
meststoffen, Stb. 1998, 86 (vóór de Securitel-hersteloperatie oorspronke
lijk gepubliceerd in Stb. 1991, 613 en laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van 20 decem ber 1996, Stb. 685)

Samenstellingseisen zuiveringsslib

Organische stof of zuurbindende waarde 1) tenminste 50 % van de droge stof (ds)
tenminste 25 op ds-basis

Cd (Cadmium) 
Cr (Chroom)

ten hoogste 1,25 mg/kg ds 
ten hoogste 75 mg/kg ds 
ten hoogste 75 mg/kg ds 
ten hoogste 0,75 mg/kg ds 
ten hoogste 30 mg/kg ds 
ten hoogste 100 mg/kg ds 
ten hoogste 300 mg/kg ds 
ten hoogste 15 mg/kg ds

Cu (Koper) 
Hg (Kwik) 
Ni (Nikkel) 
Pb (Lood) 
Zn (Zink)
As (Arseen)

Noot
1 Aan tenminste één van beide eisen dient te worden voldaan
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Samenstellingseisen zwarte grond, alsmede toetsingswaarden voor de 
bodem bij het gebruik van zuiveringsslib of compost
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Cd (Cadmium)
Cr (Chroom)
Cu (Koper)
Hg (Kwik)
Ni (Nikkel)
Pb (Lood)
Zn (Zink)
As (Arseen)

L = % lutum
H = % organisch stof, met dien verstande dat in de berekening dit percentage nimmer 

hoger is dan 15
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ten hoogste 0,4 + 0,007 (L + 3H) mg/kg ds
ten hoogste 50 + 2 L mg/kg ds
ten hoogste 15 + 0,6 (L + H) mg/kg ds
ten hoogste 0,2 + 0,0017 (2 L +H) mg/kg ds
ten hoogste 10 + L mg/kg ds
ten hoogste 50 + L + H mg/kg ds
ten hoogste 50 + 1,5 (2 L + H) mg/kg ds
ten hoogste 15 + 0,4 (L + H) mg/kg ds



Bijlage 5.1 Minimumkwaliteit (MTR) en Streefwaarden 
voor water en sediment

Ijkpun ten  voor stoffen in watersystem en (MTR: korte term ijn (2000), 
S treefwaarde: lange term ijn (zo m ogelijk voor 2010)).
De getalswaarden voor de tota le concentratie in water gelden voor 
een zwevend-stofconcentratie  van 30 mg/l.
De getalswaarden voor sedim ent gelden voor de standaard van 10 % 
organische stof en 25 % lutum.
Voor standaard zwevend stof (20 % organische stof en 40 % lutum) 
liggen de getalswaarden voor metalen een factor 1,5 hoger en voor 
organische verbindingen een factor 2 hoger dan voor sediment.
Om de analyseresultaten van water- en sedim entm onsters te kunnen 
toetsen aan deze tabel, moeten zij worden omgerekend naar standaard
waarden. Zie h iervoor bijlage 8 en bijlage 9.
De Streefwaarde en MTR voor metalen is inclusief de landelijke achter- 
grondconcentratie, zoals gegeven in bijlage 5.2.
De achtergrondconcentraties voor de Noordzee gelden voor het midden.

OPPERVLAKTEWATER OPPERVLAKTEWATER SEDIMENT
(opgelost)
achtergrond
concentratie
Noordzee

landelijke
streefwaarde MTR

(totaal)

landelijke
streefwaarde MTR

(droge stof)

landelijke
streefwaarde MTR-s

METALEN pg/l pg/l M9/I pg/i pg/i mg/kg d.s. mg/kg
cadmium 0,03 (n) 0,08 0,4 0,4 2 0,8 12 #
anorg. kwik 0,003 (n) 0,01 0,2 0,07 1,2 0,3 10 #
methyl-kwik 0,01 0,02 0,06 0,1 0,3 1,4
koper 0,3 (n) 0,5 1,5 1,1 3,8 36 73
nikkel 3,3 5,1 4,1 6,3 35 44
lood 0,02 (n) 0,3 11 5,3 220 85 5 3 0 #
zink 0,4 (n) 2,9 9,4 12 40 140 620
chroom 0,3 8,7 2,4 84 100 3 8 0 #
arseen 1 25 1,3 32 29 55 #

antimoon 0,4 6,5 0,4 7,2 3 15 #
barium 75 220 78 230 160 300
beryllium 0,02 0,2 0,02 0,2 1,1 1,2
cobalt 0,2 2,8 0,2 3,1 9 19
molybdeen 4,3 290 4,4 300 3 2 0 0 #
seleen 0,09 5,3 0,09 5,4 0,7 2,9
thallium 0,06 1,6 0,06 1,7 1 2,6
tin 0,2 18 2,2 220
vanadium 0,9 4,3 1 5,1 42 56

boor @ 6,5 650
uranium @ 0,01 1
zilver @ 0,0008 0,08 5,5
zoute wateren'. 0,01 1,2
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OPPERVLAKTEWATER SEDIMENT
streef streef

MTR waarde MTR waarde MTR-sed
opgelost totaal totaal droge s to f droge s to f

ORGANISCHE VERBINDINGEN
PAK pg/l pg/i pg/i mg/kg d.s. mg/kg d.s.
naftaleen 1,2 0,01 1,2 0,001 * 0,1 *
anthraceen 0,07 0,0008 0,08 0,001 • 0,1 *
fenantreen 0,3 0,003 0,3 0,005 * 0 ,5 ’
tluorantheen 0,3 0,005 0,5 0 ,0 3 * 3 *
benz(a)anthraceen 0,01 0,0003 0,03 0,003 * 0,4 *
chryseen 0,3 0,009 0,9 0,1 * 11 *
benzo(k)fluorantheen 0,04 0,002 0,2 0,02 ' 2 *
benzo(a)pyreen 0,05 0,002 0,2 0,003 * 3 *
benzo(ghi)peryleen 0,03 0,005 0,5 0,08 ' 8 *
indenopyreen 0,04 0,004 0,4 0,06 * 6 *

chloorbenzenen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
monochloorbenzeen 690000 7000 690000 80 8000
dichloorbenzenen (Ind) 250000 3000 250000 4 6000
trlchloorbenzenen (ind) 67000 700 67000 2 7000
tetrachloorbenzenen (ind) 24000 200 24000 0,7 7000
pentachloorbenzeen 300 3 300 1 100
hexachloorbenzeen 9 0,09 9 0,05 5

chloorfenolen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
monochloorfenolen (ind) 25000 300 25000 2 200
dichloorfenolen (ind) 15000 200 15000 3 300
trichloorfenolen (ind) 3000 30 3000 1 100
tetrachloorfenolen (ind) 1000 10 1000 1 300
pentachloorfenol 4000 40 4000 2 300

chlooran ilines pg/i pg/l pg/i pg/kg d.s. pg/kg d.s.
monochlooranilines (ind) 2,0 0,02 2,0 0,4 40
dlchlooranilines (ind) 3,0 0,03 3,0 1,2 120
trlchlooranllines (ind) 6,0 0,06 6,0 4,2 420
tetrachlooranilines (ind) 3,0 0,03 3,0 1,7! 1220
pentachlooraniline 0,1 0,001 0,1 0,6 60

(chloor)m ethylanilines pg/i pg/i pg/i pg/kg d.s. pg/kg d.s.
monomethylanilines (ind) 10 0,1 10 0,3 30
dimethylanilines (ind) 50 0,5 50 3,5 350
trimethylanilines (ind) 50! 0,5! 50! 8,7! 870!
chloormethylanilines (ind) 1! 0,01! 1! 0,2! 20!

(ch loor)n itroanilines pg/l pg/i pg/i pg/kg d.s. pg/kg d.s.
mononitroanilines (ind) 340 3,4 340 15 1450
nitro-N-phenylanilines (ind) 3! 0,03! 3! 5,3! 530!
dinitroanilines (ind) 10! 0,1! 10! 2,3! 230!
monochloornitroanilines (ind) 3! 0,03! 3! 0,4! 40!
dichloornitroanilines (ind) 2! 0,02! 2! 0,6! 60!

vluchtige koolwaterstoffen pg/i pg/i pg/i mg/kg d.s. mg/kg d.s.
benzeen 240 2 240 0,01 1
acrylonitril 8! 0,08! 8! 0,000007! 0,0007!
3-chloorpropeen 3 0,03 3 0,00005 0,005
dichloorethanen (ind) 700 7 700 0,02 2
1,1-dichlooretheen 3400 34 3400 0,1 12
1,2-d!chlooretheen 6100 61 6100 0,2 1#
d!chloormethaan 20000 200 20000 0,4 10#
1,2-dichloorpropaan 76 0,8 76 0,002 0,2
1,3-dichloorpropaan 76 0,8 76 0,002 0,2
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OPPERVLAKTEWATER SEDIMENT
streef streef

MTR waarde MTR waarde MTR-sed
opgelost totaal totaal droge s to f droge sti

ORGANISCHE VERBINDINGEN
vluchtige koolwaterstoffen ug/i pg/i pg/l mg/kg d.s. mg/kg d.
1,3-dichloorpropeen 8 0,08 8 0,0002 0,02
2,3-dichloorpropeen 8 0,08 8 0,0004 0,04
etheen 8500 85 8500 0,06 6
ethylbenzeen 370 4 370 0,03 3
ethyleenoxide 84! 0,8! 84! 0,00002! 0,002!
hexachloorethaan 83 0,8 83 0,2 17
monochloortoluenen (ind) 310 3 310 0,3 33
pentachloorethaan 230 2 230 0,5 49
styreen 570 6 570 0,3 25
1,1,2,2,-tetrachloorethaan 3300 33 3300 0,1 14
tetrachlooretheen 330 3 330 0,002 4
tetrachloormethaan 1100 11 1100 0,4 1#
tolueen 730 7 730 0,01 4
1,1,1-trichloorethaan 2100 21 2100 0,07 7
1,1,2-trichloorethaan 7900 79 7900 0,4 39
trichlooretheen 2400 24 2400 0,1 13
trlchloormethaan 590 6 590 0,02 2
vinylchlorlde 820 8 820 0,01 0,1#
xylenen (ind) 380 4 380 0,1 14

organochloorverbindingen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.i
aldrin 0,9 0,01 1 0,06 6
dieldrin 12 0,4 39 0,5 450
endrin 4 0,04 4 0,04 4
DDT 0,4 0,009 0,9 0,09 9
DDD 0,4 0,005 0,5 0,02 2
DDE 0,4 0,004 0,4 0,01 1
a-endosulfan 20 0,2 20 0,01 1
a-HCH 3300 33 3300 3 290
P-HCH 800 9 860 9 920
y-HCH (lindaan) 910 9 920 0,05 230
heptachloor 0,5 0,005 0,5 0,7 0,7
heptachloorepoxide 0,5 0,005 0,5 0,0002 0,02
chloordaan 2 0,02 2 0,03 3

organofosforverbindlngen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg du
azinfos-ethyl 11 0,1 11 0,005 0,5
azinfos-methyl 12 0,1 12 0,009 0,9
chloorfenvinfos 2 0,02 2 0,0006 0,06
chloorpyrifos 3 0,03 3 0,01 1
cumafos 0,7 0,007 0,7 0,0006 0,06
demeton 140 1 140
diazinon 37 0,4 37 0,01 1
dichloorvos 0,7 0,007 0,7 0,00003 0,003
dimethoaat 23000 230 23000 0,8 78
disulfoton 82 0,8 82 0,03 6
ethoprofos 63 0,6 63 0,003 0,3
fenltrothion 9 0,09 9 0,007 0,7
fenthion 3 0,03 3 0,004 0,4
foxim 82! 0,8! 82! 0,08! 8!
heptenofos 20 0,2 20 0,003 0,3
malathion 13 0,1 13 0,009 0,9
mevinfos 2 0,02 2 0,0006 0,06
oxydemeton-methyl 35! 0,4! 35! 0,0003! 0,03!
parathion(-ethyl) 2 0,02 2 0,001 0,1
parathion-methyl 11 0,1 11 0,01 1
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OPPERVLAKTEWATER
streef-

MTR waarde 
opgelost totaal

MTR
totaal

SEDIMENT 
streef
waarde 
droge s to f

MTR-sed 
droge s to f

ORGANISCHE VERBINDINGEN
organofostorverbindlngen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
pyrazofos 40 0,4 40 0,02 2
tolclofos-methyl 790! 8! 800! 1! 130!
triazofos 32 0,3 32 0,007 0,7
trichloorfon 1 0,01 1 0,00002 0,002

organotinverbindingen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
tetrabutyltin-verbindingen 1600! 16! 1600! 0,8! 78!

zoute wateren: 17! 0,2! 17! 0,008! 0,8!
tributyltin-verbindingen 14 0,1 14 0,1 10

zoute wateren: 1 0,01 1 0,007 0,7
trifenyltin-verbindingen 5 0,05 5 0,06 6

zoute wateren: 0,8 0,009 0,9 0,01 1

organische silic ium verbindingen pg/l pg/i pg/i mg/kg d.s. mg/kg d.s.
octamethyltetrasiloxaan 0,4 0,005 0,5 0,01 1,3

zuren (fenolherbiciden & chloorfenoxy- 
carbonzuur-herbiclden)

pg/i pg/i pg/i pg/kg d.s. pg/kg d.s.

bentazon 64! 0,6! 64! 1! 130!
2,4-D 10 0,1 10 0,3 27
dichloorprop 40 0,4 40 32 3200
dinoseb 0,03 0,0003 0,03 0,003 0,3
dinoterb 0,03 0,0003 0,03 0,1 11
DNOC 21 0,2 21 0,7 280
MCPA 2 0,02 2 0,05 5
mecoprop 4 0,04 4 0,02 2
2,4,5-T 9! 0,09! 9! 0,2! 50!

carbamaten & dithio-carbam aten ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
aldicarb 98 1 98 0,001 0,1
benomyl 150 2 150 0,006 0,6
carbaryl 230 2 230 0,03 3
carbendazim 110 1 110 0,03 3
carbofuran 910 9 910 0,02 2
maneb als ETU ais ETU 2
metam-Natrium 35! 0,4! 35! 0,006! 0,6!
methomyl 80 0,8 80 0,001 0,1
oxamyl 1800 18 1800 0,01 1
pirim icarb 90 0,9 90 0,02 2
propoxur 10 0,1 10 0,0001 0,01

carbamaten & dithio-carbam aten ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
thiram 32 0,3 32 0,008 0,8
tri-allaat 1900 19 1900 0,2 160
zineb ais ETU ais ETU 130!

triazinen, pyridazinen & triazolen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
anilazin 85 0,9 85 0,02 2
atrazin 2900 29 2900 0,2! 26
chloridazon 73000 730 73000 3 350
cyanazin 190 2 190 0,01! 2
desmetryn 34000! 340! 34000! 0,08! 370!
metamitron 10000 100 10000 1 95
simazin 140! 1! 140! 0,009! 0,9!
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OPPERVLAKTEWATER
streef-

MTR waarde 
opgelost totaal

MTR
totaal

SEDIMENT 
streef
waarde 
droge s to f

MTR-sed 
droge s to f

ORGANISCHE VERBINDINGEN
synthetische pyrethroiden ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
bifenthrin 1 0,01 1 0,05 5
cypermethrin 0,09 0,001 0,1 0,004 0,4
deltamethrin 0,3 0,004 0,4 0,01 1
permethrin 0,2 0,003 0,3 0,009 0,9

aniliden & din itro-anilinen ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
metazachloor 34000! 340! 34000! 3 260
metolachloor 200 2 200 0,03 3
propachloor 1300 13 1300 0,06 6
quintozeen 2900 31 3100
trifluralin 37! 0,4! 38! 0,1! 19!

fenylureum-herbiciden (aromatische 
chloor-aminen)

ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.

diuron 430 4 430 0,08! 9
isoproturon 320 3 320 0,05 5
linuron 250 3 250 0,09 9
metabenzthiazuron 1800 18 1800 0,7 67
metobromuron 10000 100 10000 1 110

carboxim iden ng/l ng/l ng/l pg/kg d.s. pg/kg d.s.
captafol 28! 0,3! 28! 0,03! 3!
captan 110 1 110 0,01 1

OVERIGE STOFFEN
(niet op basis van risico-grenzen)

pg/l pg/l pg/i mg/kg d.s. mg/kg d.s.

NTA 200
minerale olie 50 1000

PCB M9/I pg/i pg/i pg/kg d.s. pg/kg d.s.
PCB-28 1 4
PCB-52 1 4
PCB-101 4 4
PCB-118 4 4
PCB-138 4 4
PCB-153 4 4
PCB-180 4 4

screeningsparameters pg/i pg/i pg/i mg/kg d.s. mg/kg d.s.
EOX 0,3
VOX 5
ETU 0,005
Cholinesterase remming 0,5
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ALGEMENE STOFFEN
Nutriënten & eutrofieringsparameters

OPPERVLAKTEWATER 
achtergrond- landelijke 
concentratie  streef- 
Noordzee waarde MTR

SEDIMENT
landelijke
streef
waarde MTR-sed

totaal-fosfaat (mg P/I) 0,05 (z) 0,15 (z)
ortho-fosfaat (mg P/I) 0,02 (w)
totaal-stikstof (mg N/I) 1 (z) 2,2 (z)
DIN (nitraat+nitriet+ammon.) (mg N/I) 0,15 (w)
ammoniak (mg N/I) 0,02
chlorofyl-a (pg/l) 100 (z)

Zouten
chloride (mg Cl/I) 200
fluoride (mg F/I) 1,5 500(mg/kg)**
bromide (mg Br/I) 8 20 (mg/kg)
sulfaat (mg S 0 4/l) 100
tot-sulfiden (pg S/l) 2 (mg/kg)

Radioactieve stoffen
(1 Bq = 27 pCi) mBq/l mBq/l mBq/l Bq/kg Bq/kg

totale a-actlvitelt 500 (m) 100
rest ß-activiteit 300 (m) 200
tritium-activite it 10000 (m) 10000
radium-226 5 (m) 5
strontlum-90 15 (m) 10
cesium-137 20 (m) 40
lood-210 100 100
polonium-210 100 100
cobalt-58 10 10
cobalt-60 10 10
jodium-131 20
overige y-stralers 

ALGEMENE PARAMETERS streef
waarde MTR

< 2 2

kleur, geur, schuim, vast afval, troebeling niet zichtbaar of ruikbaar 
verontreinigd

tem peratuur (°C)
zuurstof (mg/l)
zuurgraad (pH)
doorzicht (meter)
biologische beoordelingssystemen

25
5*”
6,5 - 9 
0,4 (z)

per watersysteem verder uitwerken

BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS

thermotolerante coli's (80 perc., MPN/ml) 
enterovirussen / tagen

20
afwezig in 10 I
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legenda
# : getalswaarde = interventiewaarde.

! : in de afleiding is een onzekerheidsfactor van 10 gehanteerd i.v.m. weinig data
(EPA/1000).

: geen getalswaarde vastgesteld.

: geen bodemtypecorrectie voor zandige sedimenten (org. stof < 10 %)

** : bodemtypecorrectie: F = 175 + 13 L (L = % lutum).

*** : meting in de ochtend.

@ : de afleiding van deze MTR's wijkt af van de standaardprocedure voor metalen,
omdat onvoldoende data beschikbaar zijn voor het vaststellen van een landelijke 
achtergrondconcentratie. De MTR’s zijn voorlopig opgenomen n.a.v. een zaak bij 
het Europese Hof over de uitvoering van de Richtlijn 76 /  464 / EEG 
Bij deze milieukwaliteitsnormen dient de lokale achtergrondconcentratie te worden 
opgeteld.

m : jaar-waarde, mediaan.

w : w inter-waarde (dec - feb), mediaan.

z : voor totaal-fosfaat, totaal-stikstof en chlorofyl-a heeft dit betrekking op zomer-
waarde (apr - sep) voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren. Er zijn voor 
deze parameters alleen streefwaarden en MTR's voor het zomergemiddelde in 
stagnante wateren vastgesteld, omdat eventuele negatieve (eutrofierings)effecten 
ten gevolge van deze parameters primair in dit seizoen en dit type wateren tot 
uiting zullen komen; in stromende wateren en in het winterseizoen zijn deze para
meters niet kritisch.
Concentraties dienen dan ook prim air te worden beoordeeld op de effecten in ont
vangende stagnante wateren. Een beoordelingsmethode hiervoor is in voorbereiding 
en zal eind 2000 gereed zijn (CIW werkgroep V). Zolang deze methode nog niet 
beschikbaar is kan, ten behoeve van de monitoring van de trend in de waterkwaliteit, 
voor stromende wateren de waarde voor stagnante wateren ais jaargem iddelde 
worden gehanteerd.

j : jaargem iddelde.

(ind) : waarde voor de individuele stoffen uit de groep.

n : jaar-waarde, 90-percentiel.

@ @ : voor wateren met een specifieke functie (bijvoorbeeld bestemd voor zwemwater, 
viswater of de winning van drinkwater) dient ook getoetst te worden aan de normen 
van het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren (zie bijlage 
11). Dit besluit is afgeleid van de Europese richtlijnen.
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Toetsvoorschriften

O ppervlaktew ater
Voorafgaand aan de toetsing dient standaardisatie  van de m eet

waarden plaats te vinden volgens de methode beschreven in bijlage 9.

Tenzij anders aangegeven in de tabel, vindt toetsing plaats aan de 
zogenaam de ‘C UW VO -90-percentie l’ [referentie 25]:

1. Overschrijd ingen van norm en, die zijn veroorzaakt door uitzonder
lijke weersom standigheden of u itzonderlijke hydrodynam ische 
om standigheden, worden niet m eegerekend bij de toetsing.

2. Toegestane aantallen overschrijd ingen per param eter per lokatie 
per jaar:

Aantal waarnemingen Aantal toegestane overschrijdingen
<11 /10* 0 (toetsing maximale waarde)
11/10* t/m 19 1
20 t/m 29 2
30 Vm 39 3
enz.

*: geldt a lleen w anneer gedurende de m eetperiode een w aarnem ing 
is uitgevallen door ijsbedekking

Indien ‘jaargem iddelde ’ (j) of ‘zom er-waarde’ (z) is aangegeven, wordt 
het rekenkundig gemiddelde bedoeld, waarbij voor waarnemingen lager 
dan de detectiegrens het niveau van de detectiegrens wordt m ee
gerekend. De ‘w in ter-w aarden’ (w) voor de achtergrondconcentraties 
in de Noordzee worden getoetst aan de mediane waarde.

Sedim ent
Voorafgaand aan de toetsing d ient standaardisatie van de meet

waarden plaats te vinden volgens de methode beschreven in bijlage 9.

Bemonstering van de waterbodem vindt m inder frequent plaats. Toetsing 
van de w aterbodem gegevens dient eenm aal per twee a drie jaa r te 
worden uitgevoerd, waarbij het bemonsteringsschem a zodanig is opge
zet dat een representatie f beeld wordt verkregen van de kwaliteit van 
de betreffende waterbodem . De toetsing dient te worden gedaan op 
basis van een ruim telijk gem iddelde (rekenkundig gem iddelde) van 
een min of m eer ais hom ogeen van bodem sam enstelling en kwaliteit 
te beschouwen gebied.
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Tabel 5.2 Landelijk geldende achtergrondconcen- 
traties oppervlaktewater en grond/sediment

De getalswaarden voor w ater-totaal gelden voor de standaard van 
30 mg/l zwevende stof; de getalswaarden voor grond en sedim ent gel
den voor standaardbodem  (s.b.) van 10 % organische stof en 25 % 
lutum. [Referentie 8]. Om de analyseresultaten van water- en sediment- 
monsters te kunnen toetsen aan deze tabel, moeten zij worden om ge
rekend naar standaardwaarden. Zie hiervoor bijlage 9.

OPPERVLAKTEWATER SEDIMENT & GROND
landelijke landelijke landelijke
achtergrond achtergrond achtergrond
concentratie concentratie concentratie
(opgeiost) (totaal) (droge stof)

Metalen Mg/' Mg/i mg/kg d.s.

cadmium 0,08 0,4 0,8
anorganisch kwik 0,01 0,06 0,3
methyl-kwik 0,01 0,06 0,3
koper 0,4 1,1 36
nikkel 3,3 4,1 35
lood 0,2 3,1 85
zink 2,8 12 140
chroom 0,2 1,6 100
arseen 0,8 1 29

antimoon 0,3 0,3 3
barium 73 76 160
beryllium 0,02 0,02 1,1
cobalt 0,2 0,2 9
molybdeen 1,4 1,4 0,5
seleen 0,04 0,04 0,7
thallium 0,04 0,04 1
tin 0,0002 0,002 19
vanadium 0,8 1 42
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Bijlage 6 Omgaan met verontreinigd sediment

Verspreidings- en toepassingsbeleid: grenswaarde, uniform e gehalte- 
toets & toetsingswaarde.
Saneringsbeleid: interventiewaarde & signaleringswaarde.
De streefwaarden voor individuele stoffen zijn opgenomen in bijlage 5.1. 
Daar waar een Som -waarde gegeven is, is deze bepalend voor de 
klasse-indeling. De getalswaarden gelden voor een standaardbodem  
met 10 % organische stof en 25 % lutum (voor een toelichting op de 
bodem typecorrectie: zie bijlage 8).
De getalswaarden zijn weergegeven op basis van droge-stof-gehalten, 
tenzij anders aangegeven.

SEDIMENT
streefwaarde grenswaarde uniforme toetsings interventie signalerings
somparameters ENW gehaltetoets 

zoute wateren
waarde waarde waarde

Metalen mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
cadmium 2 4 zb 7,5 12 30
kwik 0,5 1,2 zb 1,6 10 15
koper 36 60 90 190 400
nikkel 35 45 45 210 200
lood 530 110 530 530 1000
zink 480 365 720 720 2500
chroom 380 120 380 380 1000
arseen 55 29 55 55 150

Organische verbindingen
PAK mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
naftaleen 0,015 0,8@
anthraceen 0,05 0,8@
fenantreen 0,05 0,8@
fluorantheen 0,3 2,0@
benz(a)anthraceen 0,05 0,8@
chryseen 0,05 0,8@
benzo(k)fluorantheen 0,2 0,8@
benzo(a)pyreen 0,05 0,8@ zb
benzo(ghi)peryleen 0,05 0,8@
indeno(123cd)pyreen 0.05 0,8@
som 10-PAK 1 * 1 *@ @ @ 1 0 * 40 *

PCB mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
PCB-28 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-52 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-101 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-118 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-138 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-153 0,004 0,03 zb 0,03
PCB-180 0,004 0,03 zb 0,03
som 7-PCB ### 0,02 0,2 1

overige stoffen mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
minerale olie 50 1000 1250 3000 5000
EOX @@@ 0,3 7

vluchtige halogeen 
koolwaterstoffen

mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.

pentachloorbenzeen 0,3 0,3
hexachloorbenzeen 0,004 0,02 *** zb@ @ 0,02
som chloorbenzenen # 0,03 30
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SEDIMENT
streefwaarde grenswaarde uniforme toetsings interventie
somparameters ENW gehaltetoets 

zoute wateren
waarde waarde

chloorfenolen mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
pentachloorfenol 0,02 5 5
som chloorfenolen ft# 0,01 10

organochloor
bestrijd ingsm iddelen

mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.

aldrin 0,03
dieldrin 0,02 0,03
aldrin + dieldrin 0,04 0,04
endrin 0,04 0,03 0,04
som drins 0,005 4
som DDT/DDD/DDE 0,01 0,01 0,02@@ 0,04 4

organochloor-
bestrijd ingsm iddelen

mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.

a-endosulfan 4
a-endosulfan + -sulfaat 0,01 0,02
a-HCH 0,02
ß-HCH 0,02
Y-HCH (lindaan) 0,001 0,02@@ 0,02
som HCH's (<x,ß,y,5) 0,01 2
heptachloor 4
heptachloorepoxide 0,02@ @ 4
heptachloor + epoxide 0,02 0,02
chloordaan 0,02 0,02 4
hexachloorbutadieen 0,0025 0,02 0,02
som pesticiden 0,1

organotinverbindingen
som totaal #### mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s.
zoet: 0,001 0,0025 2,5
zout: 0,00001 2,5

Overige interventiewaarden en bijbehorende streefwaarden die inciden
teel van belang kunnen zijn

SEDIMENT
landelijke 

interventiewaarde streefwaarde

Metalen mg/kg d.s. mg/kg d.s.
antimoon 15 3
barium 625 160
cobalt 240 9
molybdeen 200 3
beryllium 30 (I) 1,1
zilver 15 (I)
seleen 100 (i) 0,7
tellurium 600 (i)
thallium 15(1) 1
vanadium 250 (i) 42
tin 900 (i)
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SEDIMENT
landelijke 

interventiewaarde streefwaarde
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ORGANISCHE VERBINDINGEN

gechloreerde koolwaterstoffen
chloornaftaleen
dioxine

chlooranlllnen
monochlooranilines
dichlooranilines
trichlooranilines
tetrachlooranilines
pentachlooranilines
som chlooranilines

mg/kg d.s. mg/kg d.s.
10
0,001 TCDD-eq (i)

mg/kg d.s. pg/kg d.s.
50 5
50 (i) 5
10 (i)
30 (i)
10 (i)

5

v luchtige halogeen koolwaterstoffen mg/kg d.s. mg/kg d.s.
vinylchloride 0,1 0,01
dichloormethaan 10 0,4
1.1-dichloorethaan 15 0,02
1.2-dichloorethaan 4 0,02
1.1-dichlooretheen 0,3 0,1
1.2-dichlooretheen 1 0,2
1.1.1-trichloorethaan 15 0,07
1.1.2-trichloorethaan 10 0,4
trichloormethaan 10 0,02
trichlooretheen (tri) 60 0,1
tetrachloormethaan (tetra) 1 0,4
tetrachlooretheen (per) 4 0,002
dichloorpropanen 2 (i) 0,002
tribroommethaan 75 (i)
4'Chloormethylfenolen 15 (i)

organofosforverbindingen mg/kg d.s. pg/kg d.s.
azinfosmethyl 2 (i) 0,009

carbamaten & dithio-carbam aten mg/kg d.s. pg/kg d.s.
carbaryl 5 0,03
carbofuran 2 0,02
maneb 35 2

triazinen, pyridazinen & triazolen mg/kg d.s. pg/kg d.s.
atrazin 6 0,2

Overige verontreinigingen mg/kg d.s. mg/kg d.s.
cyaniden-vrij 20 1 **
cyaniden-complex (pH < 5) **** 650 5 **
cyaniden-complex (pH > 5) * * "  50 5 **
thiocyanaten 20 1 **
benzeen 1 0,01
ethylbenzeen 50 0,03
tolueen 130 0,01
som xylenen 25 0,1
fenol 40 0,05
som cresolen 5 0,05 **
catechol 20 0,05 **
resorcinol 10 0 ,0 5 **
hydrochinon 10 0 ,0 5 **
tetrahydrofuran 2 0,1 **
tetrahydrothiofeen 90 0,1 **
cyclohexanon 45 0,1 **
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SEDIMENT
landelijke 

interventiewaarde streefwaarde

mg/kg d.s. 
100 

60 
0,5 

1000 (i) 
200 (i)

mg/kg d.s.
styreen 
som ftalaten 
pyridine
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen
ethyleen glycol
diethyleen glycol
acrylonitril
formaldehyde
methanol
butanol
ethylacetaat
1,2-butylacetaat
methyl-tert-butyl ether
methylethylketon
isopropanol
MCPA

0,3 
0,1 * *  

0,1  * *

100 (I) 
270 (i) 

0,1 (I) 
0,1 (i) 

30 (i) 
30 (i)
75 (I) 

200 (I) 
100 (i)
35 (i)

220 (I)
4

0,000007

0,00005

legenda (bijlage 6)
* : voor PAK vervalt de bodemtypecorrectie voor zandige bodems (org. stof < 10 %)

@ : In de gehaltetoets vervalt per 1 januari 2001 de bodemtype correctie voor PAK
voor zandige bodems (org. stof <10 %)

SW : Streefwaarde, zie ook tabel 1

** : niet op basis van risico-grenzen

(i) : indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

*** : gehaltetoets HCB voor Delfzijl = 0,1 mg/kg d.s. (tot 2002)

**** : zuurgraad: pH(0,01 M CaCI2). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en
pH kleiner dan 5 geldt de 90 percentlel van de gemeten waarden

# : onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen
(mono-, di-, tri-, tetra- en pentachloorbenzeen)

## : onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-,
dl-, tri-, tetra- en pentachloorfenol)

### : onder de Interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som
van PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. De streefwaarde geldt voor de som 
zonder PCB 118

#### : totale gesommeerde concentratie van aangetroffen organotinverbindingen

zb : zeer bezwaarlijke stof. Voor ten hoogste twee niet-zeer bezwaarlijke stoffen
is een overschrijding van de toetsingswaarde met ten hoogste 50 procent per 
stof toegestaan

! : in de afleiding is een onzekerheidsfactor van 10 gehanteerd i.v.m. weinig data
(EPA/1000)

: geen getalswaarde vastgesteld
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@ @ : de detectiegrens voor deze stoffen is 0,01 mg/kg. Pas als gehalten worden
gemeten van tenminste driemaal de detectiegrens, wordt een stof ais aange
toond beschouwd. Daalt de detectiegrens en wordt het drievoud van de 
detectiegrens kleiner dan 0,02, dan wordt onderzocht of en hoe de gehalte
toets aangepast moet worden.

@ @ @ : Voor PAK geldt dat voor de klasse-indeling voor alle klassen getoetst moet
worden aan de som 10-PAK. De getalswaarden (grenswaarden) voor de Indivi
duele PAK zijn hier dus niet van belang. Dit geldt niet voor de uniforme 
gehaltetoets zoute wateren. In deze gehaltetoets wordt wel getoetst aan de 
getalswaarden van de Individuele PAK.

@ @ @ @ : EOX is een trigger voor de eventuele aanwezigheid van gechloreerde en
andere halogeenverbindingen. Bij overschrijding van de streef- o f toetsings
waarde moet aanvullend (historisch onderzoek worden gedaan naar de 
aanwezigheid van gechloreerde (en andere halogeen) verbindingen. Indien 
deze parameters aanwezig zijn, worden ze meegenomen in de klasse-indeling.
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Bijlage 7 Streefwaarden, interventiewaarden en 
landelijke achtergrondconcentraties 
grondwater

In deze bijlage zijn voor grondwater de streefwaarden, in terventie
waarden, indicatieve niveau's voor ernstige verontreiniging en de lande
lijke achtergrondconcentraties weergegeven zoals deze zijn opgenomen 
in de C irculaire streefwaarden en interventiewaarden bodem sanering 
[referentie15].
Tevens zijn streefwaarden voor diep grondw ater opgenom en w aar
voor geen interventiewaarden bestaan die een functie vervullen in het 
integraal waterbeheer (samen m et de m ilieukwalite itsnorm en opgeno
men in bijlage 5.1).
De grens tussen het diepe en ondiepe grondwater wordt arb itriar op 
10 m gesteld. Deze grens is richtinggevend: indien er inform atie voor
handen is dat een andere grens aannem elijk is voor de te beoordelen 
locatie, dan kan een andere grens genomen worden.

Alle waarden hebben betrekking op de opgeloste fractie.

GRONDWATER : metalen

landelijke streefwaarde streefwaarde interventiewaarde
achtergrond diep ondiep
concentratie (incl. AC) (incl. AC)
(diep)

Metalen pg/i gg/i gg/l gg/l
cadmium 0,06 0,06 0,4 6
anorganisch kwik 0,01 0,05 0,3
methyl-kwik 0,01 0,05
koper 1,3 1,3 15 75
nikkel 2,1 2,1 15 75
lood 1,6 1,7 15 75
zink 24 24 65 800
chroom 2,4 2,5 1 30
arseen 7 7,2 10 60
antimoon 0,09 0,15 20
barium 200 200 50 625
beryllium 0,05* 0,05* 15(i)
cobalt 0,6 0,7 20 100
molybdeen 0,7 3,6 5 300
seleen 0,02 0,07 160 (i)
thallium <2* 2* 7(i)
tin <2* 2,2* 50 (i)
vanadium 1,2 1,2 70 (i)
tellurium @ 70 (i)
zilver @ 0,0008 40 (i)
uranium @ 0,01
boor @ 6,5
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GRONDWATER: organische verbindingen en overige anorganische stoffen

streef interv. streef
waarde waarde waarde

ORGANISCHE VERBINDINGEN

PAK @ Mg/l Mg/l organofosforverblndingen ng/l
naftaleen 0,01 70 azinfos-ethyl 0,1*
anthraceen 0,0007* 5 azinfos-methyl 0,1*
fenantreen 0,003* 5 chloorfenvinfos 0,02*
fluorantheen 0,003 1 chloorpyrifos 0,03*
benz(a)anthraceen 0,0001* 0,5 cumafos 0,007'
chryseen 0,003* 0,2 demeton 1*
benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 diazinon 0,4*
benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 dichloorvos 0,007'
benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,05 dimethoaat 230
indenopyreen 0,0004* 0,05 disulfoton 0,8*

ethoprofos 0,6*
Minerale olie fenitrothion 0,09*
Minerale olie 50 600 fenthion 0,03*

foxim 0,8!*
chloorbenzenen @ heptenofos 0,2*
monochloorbenzeen 7 180 malathion 0,1*
dichloorbenzenen (som) 3 50 mevinfos 0,02*
trichloorbenzenen (som) 0,01 10 oxydemeton-methyl 0,4!*
tetrachloorbenzenen (som) 0,01 2,5 parathion(-ethyl) 0,02*
pentachloorbenzeen 0,003 1 parathion-methyl 0,1*
hexachloorbenzeen 0.00009* 0,5 pyrazofos 0,4*

tolclofos-methyl 8!
chloorfenolen @ triazofos 0,3*
monochloortenolen (som) 0,3 100 trichloorfon 0,01*
dichloorfenoien (som) 0,2 30
trichloorfenolen (som) 0,03* 10 organotinverbindlngen ng/l
tetrachloorfenolen (som) 0,01 10 tetrabutyltin-verbindingen zoet 16!
pentachloorfenol 0,04 3 tributyltin-verbindingen zoet 0,1

trifenyltin-verbindingen zoet 0,05*
organochloorverbindingen ng/l pg/i som-totaal
aldrin 0,009* zoet 0,001*
dieldrin 0,1 zout
endrin 0,04
aldrin,dieldrin,endrin (som) 0,1 organische silic lum verhoudingen
DDT 0,004* octamethyltetrasiloxaan 0,004
DDE 0,004*
DDD 0,004* zuren (fenolherblciden & chloorfenoxy-
DDT,DDE,DDD (som) 0,004* 0,01 carbonzuur-herbiciden)
a-endosulfan 0,2* 5 bentazon 0,6!
a-HCH 33 2,4-D 0,1
ß-HCH 8 dichloorprop 0,4
y-HCH (lindaan) 9 dinoseb 0,0003'
HCH-verbindingen 50 1 dinoterb 0,0003'
heptachloor 0,005* 0,3 DNOC 0,2
heptachloorepoxide 0,005* 3 MCPA 0,02
chloordaan 0,02* 0,2 mecoprop 0,04*
chloornaftaleen 6 2,4,5-T 0,09!
som 7 PCB 0,01* 0,01

fenylureum -herbiciden
ng/l (aromatische chloor-aminen) ng/l

dioxine (TCDD-eq.) 0,001 (i) diuron 4*
isoproturon 3*
linuron 3*
metabenzthiazuron 18*
metobromuron 100

interv.
waarde

pg/l

2 (1)

P9/I

0,7
0,7

Mg/'

gg/i

50
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GRONDWATER: organische verbindingen en overige anorganische stoffen

streef interv. streef interv.
waarde waarde waarde waarde

carboxim iden ng/l v luchtige halogeen pg/i pg/i
captafol 0,3!* koolwaterstoffen
captan 1* 1,1,2,2-tetrachloorethaan 33

1,1,1-trichloorethaan 0,01 300
carbamaten & dith io- 1,1,2-trichloorethaan 0,01 130
carbamaten ng/l pg/l trichloormethaan (chloroform) 6 400
aldicarb 1 trichlooretheen (tri) 24 500
benomyl 2 tetrachloormethaan (tetra) 0,01 10
carbaryl 2* 50 tetrachlooretheen (per) 0,01 40
carbendazim 1 vinylchloride 0,01 5
carbofuran 9 100 tribroommethaan 630 (i)
maneb 0,05* 0,1 xylenen (ind) 0,2
metam-Natrium 0,4! som xylenen 0,2 70
methomyl 0,8
oxamyl 18 Overige verontreinigingen pg/l pg/l
pirim icarb 0,9 cyaniden-vrij 5 1500
propoxur 0,1 cyaniden-complex (pH < 5)*** 10 1500
thiram 0,3 cyaniden-complex (pH > 5)*** 10 1500
tri-allaat 19 thiocyanaten 1500
zineb

benzeen 0,2 30
triazinen, pyridazinen & triazolen ng/l pg/l ethylbenzeen 4 150
anilazin 0,9 tolueen 7 1000
atrazin 29 150 fenol 0,2 2000
chloridazon 730 som cresolen 0,2 200
cyanazin 2 catechol 0,2 1250
desmetryn 340! resorcinol 0,2 600
metamitron 100 hydrochinon 0,2 800
simazin 1! tetrahydrothiofeen 0,5 5000

tetrahyd roturan 0,5 300
synthetische pyrethroiden ng/l cyclohexanon 0,5 15000
bifenthrin 0,01* isopropanol 31000 (i)
cypermethrin 0,0009* 1,2-butylacetaat 6300 (i)
deltamethrin 0,003* methyl-tert-butyl ether 9200 (i)
permethrin 0,002* methylethylketon 6000 (i)

monochlooranilinen 30
aniliden & d initro-anilinen ng/l dichlooranilinen 100 (i)
metazachloor 340! trichlooranilinen 10 (i)
metolachloor 2* tetrachlooranilinen 10 (i)
propachloor 13* pentachlooranilinen 1 (0
quintozeen 29* ethylacetaat 15000 (i)
trifluralin 0,4!* 4-chloormethylfenolen 350 (i)

styreen 6 300
vluchtige halogeen M9/I 99/1 som ftalaten 0,5 5
koolwaterstoffen pyridine 0,5 30
3-chloorpropeen 0,03 dodecylbenzeen 0,02
dichloormethaan 0,01 1000 aromatische oplosmiddelen 150 (i)
1,1-dichloorethaan 7 900 ethyleen glycol 5500 (i)
1,2-dichloorethaan 7 400 diethyleen glycol 13000 (i)
1,1-dichlooretheen 0,01 10 acrylonitril 0,08! 5 ( i)
1,2-dichlooretheen (cis en trans) 0,01 20 formaldehyde 50 (i)
dichloorpropanen 0,8 80 (i) methanol 24000 (i)
1,3-dichloorpropeen 0,08 butanol 5600 (i)
2,3-dichloorpropeen 0,08 NTA 0,2
hexachloorethaan 0,8 etheen 85
m onochloortoluenen (ind) 3 ethyleenoxide 0,8!
pentachloorethaan 2
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Recentelijk vastgestelde streefwaarden voor Individuele chlooranilines, 
(ch loor)n itroanilines en (chloor)m ethylanilines
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GRONDWATER: organische verbindingen en overige anorganische stoffen

streefwaarde

pg/l
monochlooranilines (ind) 0,02
dichlooranilines (ind) 0,03
trichlooranilines (ind) 0,06
tetrachlooranilines (ind) 0,004!
pentachlooraniline 0,001
monomethylanilines (ind) 0,1
dimethylanilines (ind) 0,5
trimethylanilines (ind) 0,5!
chloormethylanilines (ind) 0,01 !
mononitroaniline (ind) 3,4
nitro-N-phenylanilines (ind) 0,03!
dinitroanilines (ind) 0,1!
monochloornitroanilines (ind) 0,03!
dichloornitroanilines (ind) 0,02!

Algemene stoffen

nutriënten & eutrofieringsparam eters
totaal-fosfaat (mg P/I) 
nitraat (mg N/I) 
ammoniumverbindingen 
chlorofyl-a (pg/l)

zouten
chloride (mg Cl/I) 
fluoride (mg F/I) 
bromide (mg Br/I) 
sulfaat (mg S04/I) 
tot-sulfiden (pg S/l)

landelijke streefwaarde

0,4 / 3 (z/kv) 
5,6
2 ,0 /1 0  (z/kv)

100* *

0,5*
0,3*

150**
10

legenda
(i) : indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

: geen getalswaarde vastgesteld

* : getalswaarde beneden detectielim iet/bepalingsgrens of meetmethode ontbreekt

** : in gebieden met mariene beinvloeding komen van nature hogere waarden voor
(zout en brak grondwater)

*** : zuurgraad: pH(0.01 M CaCI2. Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH 
kleiner dan 5 geldt 90 percentiel van de gemeten waarden

! : in de afleiding is een onzekerheidsfactor van 10 gehanteerd i.v.m. weinig data
(EPA/1000)

z/kv: eerstgenoemde waarde geldt voor zandgebieden, de tweede geldt voor klei- en 
veengebieden
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@ : om te beoordelen of voor de som van stoffen uit de groep van PAK, chloorfenolen 
of chloorbenzenen sprake is van overschrijding van de Interventiewaarde, moet 
een somformule gebruikt worden. Voor grondwater zijn de effecten indirect, ais 
fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar 
Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een 
groep stoffen ais de som van de fracties van de individuele interventiewaarden 
groter is dan 1.
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Bijlage 8 Evenwichtspartitie-coëfficienten water/ 
zwevende stof

P artitiecoë ffic iën ten  water/zwevende s to f
In deze bijlage zijn de partitie-coëffic iënten (Kp-waarden) voor water/ 
zwevend stof opgenomen. Met deze partitiecoëfficiënten kunnen normen 
voor water-totaal en w ater-opgelost in elkaar omgerekend worden. 
O ok kunnen op basis van deze partiticoëffic iënten de gehalten in 
zwevend stof en sedim ent worden geschat uit de concentraties in de 
opgeloste fractie.

O m rekening norm en w ate r-opge lost naar norm en water-totaal 
De norm en voor w ater-totaal gelden voor een zwevend stof gehalte 
van 30 mg/l met standaard 20 % organisch sto f en 40 % lutum. Bij 
afw ijkende karakteristieken van het zwevend stof kan de bodem type- 
correctie worden gehanteerd, zoals die geldt voor standaardbodem , 
aangepast voor de karakteristieken van zwevend stof.

Metalen
De norm en voor m etalen bestaan uit een optelling van een risicogetal 
en de landelijke achtergrondconcentratie. Bij gebruik van een lokale 
achtergrondconcentratie  kan de MTR of de streefwaarde overeen
komstig worden aangepast.
Voor om rekening van w ater-opgelost naar water-totaal en vice versa, 
wordt gebruik gem aakt van de partitiecoëfficiënten. Deze gelden voor 
het risicodeel van de MTR of streefwaarde, dus exclusief de achter
grondconcentratie. Na berekening van water-opgelost naar water-totaal 
(of vice versa) dient de b ijbehorende achtergrondconcentratie  weer te 
worden opgeteld.
De om rekening in formule:
MTR jotaai = (M TR opgeiost - A C 0pgelost) + {(M T R 0pge|0St - A C 0pge|0St)
Kp * 0,001 * 0,03} + AC,o,ga.

Streefwaarde = (0,01 * {M TR ,otaa| - A C ,otaai}) + A C totaai 
waarin:
AC = achtergrondconcentratie  (zie bijlage 5.2)
Kp = partitiecoëffic iënt water/zwevend stof
0,03 = gehalte zwevend stof 30 mg/l; indien het gehalte aan zwevend 

stof in oppervlaktewater hiervan afwijkt dient het actuele gehalte 
ingevuld te worden.

O rganische verb ind ingen
De norm en voor organische verbindingen kunnen met deze partitie 
coëffic iënten worden om gerekend van w ater-opgelost naar water- 
totaal en ook naar sedim ent. De om rekening is geheel gebaseerd op 
verschillen in percentage organische stof.
De om rekening in form ule:
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M T R  sediment _  M T R wat6r-opgelost K p  0 ,5
M TR(0jaai = M T R 0pge|0St + (MTRgpgeiost Kp 0,001 0,03)

waarin:
Kp = partitiecoëffic iënten water/zwevend stof 

De streefwaarde komt overeen met 1/100 * MTR.

P artitiecoë ffic iën ten  w ater/zwevende s to f
metalen: Kp in l/kg zwevende stof, voor de standaard van 20 % orga
nische s to f en 40 % lutum; overige verbindingen ais log  Kp (l/kg) voor 
standaard zwevende stof; voor standaard sedim ent zijn de Kp-waarden 
metalen (tenzij anders aangegeven) een factor 1,5 lager, en voor organi
sche verbindingen een factor 2 lager, dan voor standaard zwevende stof.

metalen Kp metalen Kp
l/kg  zw.stof l/kg  zw.stof

cadmium 130000 antimoon 3700
anorganisch kwik 170000 barium 1350
methyl-kwik 170000 beryllium 850
koper 50000 cobalt 3900*
nikkel 8000 molybdeen 1120
lood 640000 seleen 590
zink 110000 thallium 1500
chroom 290000 tin 371500*
arseen 10000 vanadium 5500

boor 10
tellurium 450
titanium 4200
uranium 260
zilver (zwevend stof/water) 100000
zilver (bodem/water) 130

organische verbindingen log Kp organische verbindingen log Kp
l/kg  zw.stof l/kg  zw.stof

PAK's chloorfenolen
naftaleen 2.37 monochloorfenolen(ind) 1.2
anthraceen 3.52 dichloorfenolen (ind) 1.6
fenantreen 3.53 trichloorfenolen (ind) 1.9
tluorantheen 4.23 tetrachloorfenolen(ind) 2.25
benzo(a)anthraceen 4.86 pentachloorfenol 2.23
chryseen 4.8
benzo(k)fluorantheen 5.07 organochloorverbindingen
benzo(a)pyreen 5.04 aldrin 4.11
benzo(ghi)peryleen 5.7 dieldrin 4.87
indenopyreen 5.47 endrin 3.29

DDT 4.63
vluchtige koolwaterstoffen DDD 3.91
monochloorbenzeen 1.41 DDE 3.82
dichloorbenzenen(ind) 1.71 a-endosulfan 2.11
trichloorbenzenen(ind) 2.38 a-HCH 2.25
tetrachloorbenzenen(ind) 2.85 b-HCH 3.36
pentachloorbenzeen 2.9 g-HCH (lindaan) 2.7
hexachloorbenzeen 3.04 heptachloor 3.45

heptachloorepoxide 1.94
benzeen 0.97 chloordaan 3.6
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organische verbindingen log Kp
l/kg zw.stof

organische verbindingen log Kp
l/kg zw.stof
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vluchtige koolwaterstoffen
(vervolg)
acrylonitril -0.68
3-chloorpropeen 0.52
dichloorethanen (ind) 0.33
1.1-dichlooretheen 0.93
1.2-dichlooretheen 0.93
dichloormethaan 0.63
1.2-dichloorpropaan 0.68
1.3-dichloorpropaan 0.68
1.3-dichloorpropeen 0.76
2.3-dichloorpropeen 1.04
etheen 0.15
ethylbenzeen 1.3
ethyleenoxide -1.32
hexachloorethaan 2.68
monochloortoluenen(ind) 2.33 
pentachloorethaan 2.7
styreen 2.02
1,1,2,2-tetrachloorethaan 0.99 
tetrachlooretheen 1.45
tetrachloormethaan 1.9
tolueen 1.15
1.1.1-trichloorethaan 0.89
1.1.2-trichloorethaan 1.06
trichlooretheen 1.11
trichloormethaan 0.88
vinylchloride 0.59
xylenen (ind) 1.87

organotinverbindingen
tetrabutyltin-verbindingen 1.99 
tributyltin-verbindingen 3.17
trifenyltin-verbindingen 3.41

organische silic ium verbindingen 
octamethyltetrasiloxaan 3.77

carbamaten & dithio-carbamaten 
aldicarb 0.29
benomyl 0.91
carbaryl 1.33
carbendazim 1.68
carbofuran 0.6
maneb
metam-Natrium 1.5
methomyl 0.43
oxamyl 0.12
pirim icarb 1.69
propoxur 0.42
thiram 1.69
tri-allaat 2.19
zineb

synthetische pyrethroiden 
bifenthrin 3.94
cypermethrin 3.94
deltamethrin 3.94
permethrin 3.94

organofosforverbindingen
azinfos-ethyl 1.94
azinfos-methyl 2.17
chloorfenvinfos 2.19
chloorpyrifos 2.88
cumafos 2.34
demeton
diazinon 1.73
dichloorvos 0.9
dimethoaat 0.83
disulfoton 2.19
ethoprofos 0.98
fenitrothion 2.2
fenthion 2.35
foxim 2.3
heptenofos 1.47
malathion 2.14
mevinfos 1.87
oxydemeton-methyl 0.18
parathion(-ethyl) 2.12
parathion-methyl 2.24
pyrazofos 2.09
tolclofos-methyl 2.52
triazofos 1.62
trichloorfon 0.65

zuren
bentazon 0.59
2,4-D 0.73
dichloorprop 2.2
dinoseb 1.34
dinoterb 2.81
DNOC 1.41
MCPA 0.8
mecoprop -0.009
2,4,5-T 1.06

triazinen, pyridazinen & triazolen 
anilazin 1.71
atrazin 1.27
chloridazon 0.98
cyanazin 1.33
desmetryn 1.34
metamitron 1.27
simazin 1.11

aniliden & d initro-anilinen 
metazachloor 1.18
metolachloor 1.4
propachloor 0.98
quintozeen 3.36
trifluralin 3

fenylureum-herbiciden 
diuron 1.62
isoproturon 1.52
linuron 1.85
metabenzthiazuron 1.87
metobromuron 1.34
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organische verbindingen log Kp
l/kg zw.stof

carboxim iden
captafol
captan

2.38
1.37

chlooranilines, (ch loor)n itroanilines en chloorm ethylanilines
monochlooranilines (ind) 1.61
dichlooranilines (ind) 1.92
trichlooranilines (ind) 2.15
tetrachlooranilines (ind) 2.91
pentachlooraniline 3.07

(ch loor)m ethylanilines 
monomethylanilines (ind) 0.81
dimethylanilines (ind) 1.14
trimethylanilines (ind) 1.54
chloormethylanilines (ind) 1.61

(ch loor)nitroanilines 
mononitroanilines (ind) 0.93
dimethylanilines (ind) 2.55
nitro-N-anilines (ind) 1.67
dinitroanilines (ind) 1.4
dichloornitroanilines (ind) 1.81

legenda
* : Kp-sediment = Kp-zwevende stof (factor 1,5 vervalt)

(ind) : waarde voor de individuele stoffen uit de groep.

: geen getalswaarde vastgesteld
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Bijlage 9 Standaardiseren water, sediment en 
zwevend stof

De norm en voor oppervlaktew ater en sedim ent, zoals gepresenteerd 
in de bijlagen 5.1, 5.2 en 6, gelden voor ‘standaard water’ en ‘standaard 
sed im ent’. Om gem eten gehalten in oppervlaktew ater of sedim ent te 
kunnen toetsen, dienen ofwel de norm en te worden gecorrigeerd voor 
de condities van het betreffende w ater of sedim ent ofwel de gemeten 
w aarden te worden gecorrigeerd naar standaardcondities. Bij beide 
methoden zal het toets ingsresultaat hetzelfde zijn. In deze bijlage 
w ordt de standaardisatie van meetgegevens beschreven.

Standaard water:
De normen voor oppervlaktewater-totaal gelden voor oppervlaktev/ater 
met een zwevend stof gehalte van 30 mg/l . Het (standaard) zwevend 
stof bevat 20 % organisch stof en 40 % lutum.

De normen voor oppervlaktewater-opgelost gelden voor de opgeloste 
fractie van verontreinigingen in oppervlaktewater en zijn onafhankelijk 
van het zwevend stof gehalte. Bij deze normen speelt standaardisatie 
geen rol.

Standaard sediment:
De normen voor sediment gelden voor sediment met 10 % organische 
stof en 25 % lutum.

Compartiment sediment

De om rekening voor m etalen  gaat via de formule:

a + b x 2 5  + c x 1 0
^sediment, standaard = Csediment, gemeten X  a  +  b  x  o/ o  o r g . s t o f  +  c  x  o/ o  | u t u m  

waarin:
^"sediment, standaard -  gestandaardiseerd gehalte
^sediment, gemeten -  gem eten gehalte
% lutum = gem eten percentage lutum in de te beoordelen

bodem
% org.stof = gemeten percentage organisch stof in de te be

oordelen bodem 
a, b en c = constanten afhankelijk van de stof (tabel 1)

Voor de andere anorganische verbindingen dan metalen zijn de normen 
niet gerelateerd aan bodem karakteristieken. Dit betekent dat voor alle 
bodem s dezelfde norm en gelden.
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Tabel 1 Stofafhankelijke constanten metalen

Stof a b c

Antim oon1̂ 1 0 0
Arseen 15 0,4 0,4
Barium 30 5 0
Beryllium 0,3 0,033 0
Cadmium 0,4 0,007 0,021
Chroom 50 2 0
Cobalt 2 0,28 0
Koper 15 0,6 0,6
Kwik 0,2 0,0034 0,0017
Lood 50 1 1
Molybdeen1) 1 0 0
Nikkel 10 1 0
Seleen11 1 0 0
Thallium 1' 1 0 0
Vanadium 12 1,2 0
Zink 50 3 1,5

noot
1 Voor antimoon, molybdeen, seleen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie 

gehanteerd.

De om rekening voor organische verbindingen  gaat via de formule:

p  _  ^sediment, gemeten x   ̂®
^sediment, standaard  ----------- s?----------T ~ ¡------------% org.stof 
waarin:

^sediment, standaard — 9 ® S ta n d a a rd is e e rd  geha ltG  

^sediment, gemeten =  9 e m 6 te n  g e h a lte
% org.sto f = gemeten percentage organisch stof in de bodem.

Voor alle norm en voor organische verontre ini
gingen met uitzondering van PAK-normen geldt 
dat voor bodem s met gem eten organische stof- 
gehalten van meer dan 30 %, respectievelijk 
m inder dan 2 %, gehalten van respectievelijk 
30 % en 2 % worden aangehouden. Voor PAK 
geldt dat voor bodems m et gem eten organische 
stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk 
m inder dan 10 %, gehalten van respectievelijk 
30 % en 10 % worden aangehouden.
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Compartiment water
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Formule
De standaardisatie  van gem eten concentraties in w ater gaat via de 
formule:

30
1+K * -------

1000
C  totaal,standaard =  C  totaal,gemeten * ------------------------

z s
1 + K * --------

1000

Hierin is:
c  totaal,standaard gestandaardiseerd gehalte 
C totaal,gemeten gem eten gehalte 
K partitiecoeffic ient [l/g], zie bijlage 8
ZS gem eten zwevend stof gehalte [mg/l]

De procedure voor zwevend s to f
Ais het zwevend stof gehalte ontbreekt, wordt een waarde van 30 mg/l 
aangehouden, hetgeen neerkom t op het niet standaardiseren van de 
parameter. Ais ondergrens voor het zwevend stof gehalte wordt 10 mg/l 
aangehouden. Dit wil zeggen, dat bij een gemeten zwevend stof gehalte 
van m inder dan 10 mg/l, voor standaardisatie een zwevend stof gehalte 
van 10 mg/l w ordt gebruikt.

Compartiment zwevend stof

Formule
Standaardisatie van gem eten gehalten in zwevend stof gebeurt via 
onderstaande formule:

a+b*40+c*20
C  ZS,standaard =  C  ZS,gemeten * -------------------------------------------------

a+b*% lutum +c*% org.stof

H ierin is:
C zs,standaard gestandaardiseerd gehalte in zwevend stof
C zs,gemeten gem eten gehalte in zwevend stof gemeten
% lutum percentage lutum in zwevend stof
% org.sto f percentage organische stof in zwevend stof
a,b,c constanten, afhankelijk van de param eter (zie

tabel 1)
Voor de in de form ule te gebruiken waarden voor lutum en organische 
stof gelden navolgende procedures.

De procedure voor lu tum
In eerste instantie wordt gekeken of het lutum percentage (percentage 
korrelgroottefractie < 2 um) zelf beschikbaar is in de invoer voor de
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toets. Ais het lutum percentage voorkomt en het is ten minste 20 %, dan 
wordt dit percentage toegepast in bovenstaande formule. Ais het lutum 
percentage m inder is dan 20 % of het lutum percentage is onbekend, 
dan wordt het te gebruiken lutum percentage gelijk aan 0,63 % kgf 
<16 pm (percentage korrelgroottefractie kleiner dan 16 micrometer). Ais 
het op deze m anier berekende lutum percentage kleiner is dan 2 %, 
wordt de waarde 2 % gebru ikt in bovenstaande form ule.A is naast het 
lutum percentage ook het percentage korrelgrootte fractie kleiner dan 
16 pm ontbreekt, v indt geen correctie voor zwevende stof plaats. H ier
toe wordt voor het lutum percentage de waarde 40 gehanteerd.

De procedure voor o rgan ische s to f
In eerste instantie wordt gekeken of organische stof aanwezig is in de 
invoer voor de toets. Ais deze aanwezig is, wordt deze in bovenstaande 
formule toegepast. Ais organische stof niet aanwezig is, wordt gekeken 
of een waarde voor organische koolstof aanwezig is. Is dat het geval dan 
wordt het percentage organische stof bepaald uit 1,724 % organisch 
koolstof. Ais ook de m eetwaarde voor organische koolstof afwezig is, 
dan wordt gekeken of een m eetwaarde voor g loeirest aanwezig is. Is 
dat het geval, dan wordt het percentage organische stof gelijk aan 
0,90 (100 - gem eten percentage gloeirest). A is organische stof, orga
nische koolstof en g loeirest ontbreken, v indt geen correctie plaats. 
H iertoe wordt in bovenstaande form ule voor het percentage organisch 
stof de waarde 20 gehanteerd.B ij gem eten of berekende gehaltes 
organische stof boven de 30 % wordt de waarde 30 gebruikt voor de 
standaardisatie. Bij gem eten of berekende gehaltes m inder dan 2 % 
wordt een gehalte van 2 % voor de standaardisatie  gebruikt.

S to fa fhanke lijke  constanten a, b en c 
De stofafhankelijke constanten zijn opgenom en in tabel 1

Compartiment grondwater

Voor grondw ater zijn de normen voor zowel anorganische ais organ i
sche verbindingen onafhankelijke gesteld van de grondsoort.
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Bijlage 10 Voorlopige ER waarden voor oppervlakte
water en sediment

In deze bijlage zijn de door het RIZA1* voorgestelde ernstig risiconiveau’s 
(ER) voor oppervlaktew ater (ER -opgelost en ER-totaal) en sedim ent 
(ER-sedim ent) opgenom en. De stoffenlijst is beperkter dan de lijst 
waarvoor MTR waarden zijn vastgesteld, om dat nog niet voor alle 
stoffen een ER waarde is afgeleid. De ris iconiveau’s zijn berekend op 
basis van de datasets van toxiciteitsgegevens van INS (project Integrale 
Norm stelling van Stoffen), op basis waarvan ook de MTR waarden 
zijn berekend.

ER-aquatisch ER-aquatisch ER-sediment
(opgelost) (totaal)
pg/l pg/l mg/kgds

Arseen 890 1150 5900
Cadmium 16 (0,08)* 77 (0,4)* 1400 (7)*
Chroom 220 2100 42000
Koper 18* 45* 610*
Methyl-kwik 0,4 (0,07)* 2,2 (0,4)* 40 (8)*
Kwik 5,6 (3,8)* 34 (23)* 630 (430)*
Lood 150 3000 63000
Nikkel 500 610 2600
Zink 86 370 6200

Naftaleen 290 290 34
Anthraceen 1,4 1,5 2
Fenanthreen 30 33 51
Fluorantheen 30 45 260
Benzo(a)anthraceen 1,0 3,2 36
Chryseen 1,5 4,3 46
Benzo(k)fluorantheen 0,4 1,6 21
Benzo(a)pyreen 0,7 2,8 36
Benzo(ghi)peryleen 0,09 1,4 23
Indenopyreen 0,5 4,5 68

Pentachloorbenzeen 3,0* 3,1* 1,0*
Hexachloorbenzeen 0,09* 0,09* 0,05*
Aldrin 0,02* 0,03* 0,2*
Dieldrin 0,4* 1,2* 14*
Endrin 0,1* 0,1* 0,1*
DDT 0,004* 0,009* 0,09*
DDD 0,004* 0,005* 0,02*
DDE 0,004’ 0,005* 0,01*
o-Endosulfan 0,2* 0,2* 0,01*
a-HCH 110* 110* 10*
ß-HCH 8,0* 8,6* 9,0*
y-HCH 53* 54* 13’
Heptachloor 0,8* 0,9* 1,0*
Heptachloor-epoxide 0,8* 0,8* 0,04*
Chloordaan 0,6* 0,7* 1,0*

Noot
1 Van de Guchte, C.; J. Tuinstra en R. W illemse. (2000) R isico’s voor watersystemen: 

ER-waarden voor oppervlaktewater en sediment. RIZA werkdocument 99.176X.

legenda
: het risico voor hogere organismen, die via de voedselketen worden blootgesteld, is 

bij de vaststelling van de waarde betrokken.
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Bijlagen Kwaliteitsnormen voor specifieke functies 
van oppervlaktewater (Besluit KMO)

Bron: Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren 
(Staatsblad 1983, nr. 606, gewijzigd bij besluit van 22 januari 1991, 
Stb. 45 en beslu it van 3 februari 1994, Stb. 89).

Het Besluit van 1983 is gebaseerd op de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren (WVO). In het Besluit wordt uitvoering gegeven aan de volgende 
EG -richtlijnen m et kwalite itsdoelstellingen voor oppervlaktewateren 
en in verband daarm ee te verrichten metingen:

-1 6  juni 1975, betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlakte
w ater dat is bestemd voor de produktie van drinkwater in de lid-staten 
(75/440/EEG, Pb. L194/34);

- 8 decem ber 1975, betreffende de kwaliteit van zwem water 
(76/160/EEG, Pb. L31/1);

-1 8  juli 1978, betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherm ing 
of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van 
vissen (78/659/EEG, Pb. L222/1);

- 9 oktober 1979, inzake de meetm ethoden en de frequentie van be
m onstering en de analyse van het oppervlaktew ater dat is bestemd 
voor de produktie van drinkwater in de lid-staten (79/869/EEG,
Pb. L271/44);

- 30 oktober 1979, inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater 
(79/923/EEG, Pb. L281/47).

In de w ijziging van 22 januari 1991 zijn een aantal kwaliteitseisen voor 
oppervlaktew ater dat is bestem d voor de bereiding van drinkwater 
gewijzigd. In deze bijlage zijn de gew ijzigde waarden verwerkt.

Kwaliteitseisen voor zwemwater

Parameter Eenheid Norm Onderzoeks- 
trequentie 2)

bacteriën van de coligroep aantal per 100 ml
thermotolerante bacteriën aantal per 100 ml
doorzicht
zuurgraad
kleur

pH
meter

< 10.000 
<  2.000
> 1,0 1 en 5)
6 ,5 < p H < 9 ,0 1)
een niet anders dan door natuurlijke omstandigheden 
veroorzaakte kleur
afwezigheid van rottingsgeuren of andere geuren die 
algemeen ais hinderlijk worden ervaren, In het bijzonder 
de geur van fenolen
een niet anders dan door natuurlijke omstandigheden
veroorzaakte hoeveelheid schuim
geen zichtbare hoeveelheid olie op het wateroppervlak
afwezigheid in en op het water en op de bodem van
afvalstoffen en dode organische materie in aanmerkelijke
hoeveelheid

11 2 > 

11 2> 
11 2> 
11 2 > 

11 2>

geur 11 2)

schuim 11 2)

olie
vuil

11 2)

11 2)
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Parameter Eenheid Norm Onderzoeks- 
frequentie 2)

faecale streptcoccen aantal per 100 ml < 300 (de mediaanwaarde van de uitkomsten van het 
onderzoek) _  3)

salmonellae - niet aantoonbaar in 1 liter _ 3)

entero-virussen - niet aantoonbaar in 10 liter _  3)

met waterdamp vluchtige pg/l-C6H5OH < 10 _  3)

fenolen
minerale olie pg/l <20 0 _ 3)

oppervlakte-aktieve stoffen pg/l(laurylsulfaat) <20 0 _  3)

die reageren met
methyleen-blauw

> 5 1) _  3)zuurstof opgelost m g /l-02
organochloor- en _4)
fosforpesticiden metalen 
en cyanide

noot
1 Afwijkingen ten opzichte van de norm ais gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de invloed daarvan op het 

water worden niet beschouwd ais overschrijding van de norm.
2 De onderzoeken worden in het badseizoen tweemaandelijks verricht. Het eerste onderzoek wordt twee weken vóór de 

aanvang van het badseizoen verricht.
De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 11 tot 6 indien:

1 ° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan ais gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is overschreden, almede 
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden.

Indien sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van het water ten aanzien van een parameter, dient aanvullend 
onderzoek plaats te vinden ten aanzien van die parameter.

3 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van een parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek 
plaats te vinden ten aanzien van die parameter.

4 Indien verslechtering van de waterkwaliteit wordt vermoed ten aanzien van deze parameters, dient terzake onderzoek 
plaats te vinden.

5 Indien niet bekend is door welke oorzaak de norm wordt overschreden, dient het onderzoek plaats te vinden ten aanzien 
van de parameters: algenbiomassa, organische gebonden stikstof, ammonium, nitraat en fosfaat.

Toetsing
Het zw em water wordt geacht overeen te stem m en m et de in deze bijlage gegeven norm en indien 
blijkt dat de m onsters, genom en op eenzelfde plaats van m onsternem ing, volgens de in deze bij
lage aangegeven frequentie:
- bij de parameters ‘bacteriën van de coligroep’ en ‘thermotolerante bacteriën van de coligroep’ 80 % 

in overeenstem m ing is met de norm en voor de betreffende parameter. Voor de (maximaal) 20 % 
van de monsters die niet conform de norm zijn, mag deze afwijking niet meer bedragen dan 50 % 
van de norm waarde voor de betreffende parameters.

- bij de overige param eters 95 % in overeenstem m ing is met de norm en voor de betreffende 
parameter. Voor de (maximaal) 5 % van de monsters die niet conform  de norm zijn, mag deze 
afw ijking niet m eer bedragen dan 50 % van de norm waarde voor de betreffende parameters.

Zie verder het toets ingsvoorschrift zoals opgenom en in Staatsblad 1994, nr. 89.
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Kwaliteitseisen voor water voor zalmachtigen en water voor karperachtigen

Parameter Eenheid Norm Onderzoeks-
frequentie

water voor water voor per ja a r2>
zalmachtigen karperachtigen

Zuurgraad

Temperatuur

Gesuspendeerde stoffen mg/l

Smaak

Olie

Fosfaat

pH 6 ,5 < p H < 9 ,0 1) 6,5 < pH < 9,0 1)
De schommelingen in de pH ten opzichte van de natuurlijke 
pH-waarde mogen niet meer dan 1/2  pH-eenheid binnen de 
hierboven gestelde waarde bedragen mits deze schommelingen 
niet de schadelijke werking van andere in het water aanwezige 
stoffen verhogen

°C De verhoging ten opzichte van de natuurlijke waarde dient
minder te zijn dan:
1,5 °C 3 °C
en dat voor wateren waarin soorten kunnen voorkomen die 
koud water nodig hebben voor hun voortplanting, de temperatuur 
gedurende de voorplantingsperiode de volgende waarden niet 
mag overschrijden:
1 0 °C 1 0 °C
< 5 0  < 5 0
het rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten van het 
onderzoek

-  De in het oppervlaktewater aanwezige vissen mogen niet
worden gekenmerkt door een onnatuurlijke smaak zoals 
die in het bijzonder kan optreden door de invloed van fenolen 
of olie
Geen zichtbare film op het wateroppervlak of oliebezinksel 
op de bodemGeen schadelijke effecten voor de vissen door 
Produkten op oliebasis 

pg/l-P < 2 0 0 1) < 2 0 0 1)
De aangegeven waarde betreft het rekenkundig gemiddelde 
van de waarnem ingen en is niet van toepassing op 
oppervlaktewater waarin zich geen overmatige groei van 
hogere waterplanten voordoet en het gemiddelde gehalte 
aan algenbiomassa gedurende de maanden april tot en met 
september lager dan of gelijk is aan:

12

12

12

_  3)

12

30 pg/l-chlorofyl-a 100 pg/l-chlorofyl-a 12
Ammonium mg/l-N < 0 ,8  1) < 0 ,8  1)

Bij een watertem peratuur van minder dan 10 °C geldt als norm
< 4 ,0 < 4 ,0 12

Biochemisch m g /l-02 < 6 < 10 12
zuurstofverbruik
Zuurstof opgelost m g /l-02 > 7 1) > 6 1) 12
Ammoniak pg/l-N < 2 0 < 2 0 12
Residueel chloor pg/l-HOCI < 5 < 5 _4>
Nitriet pg/l-N < 100 <30 0 4
Koper pg/l-Cu < 3 0 < 3 0 12
Zink pg/l-Zn < 20 0 <20 0 12

Algemene opmerking
Bij de vaststelling van de normen voor genoemde parameters is er vanuit gegaan dat deze en waarden van niet genoemde 
parameters niet zodanig zijn voor de functies van vissen, zoals groei, voortplanting en benutting, dat deze ongunstig worden 
beïnvloed.

noot
1 Overschrijdingen van de norm ais gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de invloed daarvan op het 

water worden niet beschouwd ais overschrijding.
2 a. De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 12 tot 4 en van 4 tot 1 indien:

1 ° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan ais gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden
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zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is overschreden, almede 
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden, 

b. Geen onderzoek behoeft plaats te vinden indien:
1° onderzoek heeft aangetoond dat de waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoelstellingen voldoet, alsmede 
2° geen afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in het water gebracht worden, alsmede 
3° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zodanige stoffen niet in het water zullen worden gebracht.

3 Een onderzoek vindt plaats indien ten aanzien van het desbetreffende oppervlaktewater ult organoleptische waarnemingen, 
chemische identificatie van hoge concentratie aan fenolen, minerale olie of residueel chloor of uit gegevens uit andere 
bronnen, een smaakafwijking van het visvlees wordt vermoed.

4 Een onderzoek vindt plaats indien de aanwezigheid van residueel chloor wordt vermoed.

Toetsing
Voor de toetsing van de gem eten gehalten aan de norm en geldt in het algem een dat, bij een 
onderzoeksfrequentie van 12 metingen per jaar, voor 1 w aarnem ing overschrijd ing van de norm 
toegestaan is. Deze overschrijding mag maximaal 50 % bedragen. Zie verder het toetsingsvoorschrift 
zoals opgenom en in Staatsblad 1983, nr. 606.

Kwaliteitseisen voor schelpdierwater

Parameter Eenheid Norm Onderzoeks
frequentie 
per jaar ''

Zuurgraad
Temperatuur

PH
°C

Kleurintensiteit mg/l (Pt)

Gesuspendeerde stoffen mg/l

Sallniteit g/kg

Olie

Geur

Smaak

Thermotolerante aantal/ml
bacteriën van de
coligroep
Zuurstof opgelost m g /l-02
Gehalogeneerde 
organische stoffen en 
de metalen:
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zilver
Zink

7,5 < p H  < 9 ,0  4
De verhoging van de gemeten waarde ten opzichte van de 4
natuurlijke waarden mag niet meer zijn dan 2°C 
Het verschil tussen de gemeten waarde en de natuurlijke waarde 4 
mag niet meer zijn dan 10 mg Pt/I
De verhoging van de gemeten waarde ten opzichte van de 4
natuurlijke waarde mag niet meer zijn dan 30 % van de natuurlijke 
waarde 
< 4 0
Het verschil tussen de gemeten waarde en de natuurlijke waarde 
mag niet meer zijn dan 10 % van de natuurlijke waarde 
Geen zichtbare film op het wateroppervlak 
Geen afzetting op de schelpdieren 
De schelpdieren mogen niet worden gekenmerkt door een 
onnatuurlijke geur
De schelpdieren mogen niet worden gekenmerkt door een - 2)
onnatuurlijke smaak
< 3 in het schelpdiervlees en de vloeistof binnen de schelp van het 4 
schelpdier

> 7  12
De concentraties van deze stoffen in het schelpdierwater of in het 2 
schelpdiervlees mogen geen schadelijke effecten veroorzaken op 
de schelpdieren en hun larven

12

_ 2)
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noot
1 a. De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 12 tot 4 en van 4 tot 1 indien:

10 onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan ais gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden is overschreden, almede 

2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden, 
b. Geen onderzoek behoeft plaats te vinden indien:

1 ° onderzoek heeft aangetoond dat de waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoelstellingen voldoet, alsmede 
2° geen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het water gebracht worden, alsmede 
3° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zodanige stoffen niet in het water zullen worden gebracht.

2 Een onderzoek vindt plaats indien ten aanzien van het schelpdiervlees een smaak- of geurafwijking wordt vermoed.

Toetsing
Voor de toetsing van de gem eten gehalten aan de norm en geldt in het algem een dat, bij een 
onderzoeksfrequentie van 12 metingen per jaar, voor 1 waarnem ing overschrijd ing van de norm 
toegestaan is. Deze overschrijding mag maximaal 50 % bedragen. Zie verder het toetsingsvoorschrift 
zoals opgenom en in Staatsblad 1983, nr. 606.

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat is bestemd voor de bereiding van drinkwater

Parameter Eenheid Norm Onderzoeks
frequentie 
per ja a r2)

Zuurgraad pH 6,5 < pH < 9,0 1) 12
Kleurintensiteit mg/l (Pt) < 5 0  1) 12
Gesuspendeerde stoffen mg/l < 50 het rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten van het 

onderzoek
4

Temperatuur °C < 2 5 12
Geleidingsvermogen voor 
elektriciteit

mS/m < 100 1) 12

Geurverdunnings-factor - < 16 12

Nitraat mg/l-N < 10 1) 12
Fluoride mg/l-F < 1 4
Sulfaat m g/l-S 04 < 100 11 4
Chloride mg/l-CI < 2 0 0 1) 12
Natrium mg/l-Na < 120 1) 4
IJzer opgelost mg/l-Fe < 0 ,5  1) 4
Mangaan mg/l-Mn < 0 ,5  1> 4
Boor mg/l-B < 1 4

Koper pg/l-Cu < 5 0 4
Zink pg/l-Zn <20 0 4
Beryllium pg/l-Be < 1 4
Arseen pg/l-As < 20 4
Cadmium pg/l-Cd < 1,5 4
Chroom fig/l-Cr < 50 4
Lood pg/l-Pb < 3 0 4
Seleen pg/l-Se < 10 4
Kwik pg/l-Hg < 0 ,3 4
Barium pg/l-Ba < 20 0 4
Cyanide pg/l-CN < 5 0 4

Met waterdamp vluchtige 
fenolen

pg/l-C6H5OH < 5 4

minerale olie 
oppervlakte-aktieve

M9/I
pg/i

< 20 0 4

stoffen die reageren met (laurylsulfaat) <20 0 4
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Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat is bestemd voor de bereiding van drinkwater

Parameter Eenheid Norm
frequentie

Onderzoeks-

per jaar

methyleen-blauw 
Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 
Extraheerbaar organisch 
gebonden chloor 
Vluchtig organisch 
gebonden chloor 
Organochloor-pesticiden 
totaal
Organochloor-pesticiden
per afzonderlijke stof:
aldrin
dieldrin
endrin
heptachloorepoxide
dichloordifenyl-trichloorethaan
dichloordifenyl-dichloorethaan
dichloordifenyl-dichlooretheen
hexachloorbenzeen
a-hexachloorcyclohexaan
y-hexach loorcyclohexaan
Overige bestrijdingsmiddelen 3)
en hun belangrijkste afbraak-
produkten 4> per afzonderlijke
stof
Overige bestrijdingsmiddelen 3) 
en hun belangrijkste afbraak- 
produkten 41 totaal

Fosfaat

Organisch gebonden stikstof 
Ammonium
Biochemisch zuurstofverbruik 
Chemisch zuurstofverbruik 
Zuurstof opgelost 
A lgen biomassa

Therm otolerante bacteriën 
van de coli-groep 
Faecale Streptococcen

pg/i

pg/l-CI

pg/l-CI

MQ/I

Mg/i

Mg/i

Mg/i

pg/l-p

< 0,2 

<  10 

< 2 0  

< 0,1

< 0 ,0 5

< 0,1

< 0 ,5

Salmonellae

mg/l-N
mg/l-N
m g /l-02
m g /l-02
m g /l-02
Mg/i-

chlorofyl-a 

aantal/m l 

aantal/m l 

aantal/100 ml

< 200 1) De aangegeven waarde betreft 
het rekenkundlggemiddelde van de 
uitkomsten van het onderzoek en is 
niet van toepassing op oppervlaktewater 
waarin zich geen overmatige groei van 
hogere waterplanten voordoet en het 
gemiddelde gehalte aan algenbiomassa 
gedurende de maanden april tot en met 
september lager dan of gelijk is aan:
100 pg/l-chlorofyl-a
<2,5
<  1,2  11
< 7
<30 11 
> 5  11
< 100 De aangegeven waarde betreft het 
rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten 
van het onderzoek en geldt gedurende
de maanden april tot en met september
< 20 de mediaan-waarde van de uitkomsten 
van het onderzoek
< 10 de mediaan-waarde van de uitkomsten 
van het onderzoek
< 1 de mediaan-waarde van de uitkomsten 
van het onderzoek

Zo dikwijls ais er zich aan
wijzingen voordoen dat de 
waterkwaliteit niet aan de 
norm voldoet
Zo dikwijls ais er zich aan
wijzingen voordoen dat de 
waterkwaliteit niet aan de 
norm voldoet 
12

4
12
12
12
6
6

12

12

4
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noot
1 Overschrijdingen van de norm ais gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de invloed daarvan op het 

water worden niet beschouwd ais overschrijding.
2 De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 12 to t 4, van 6 tot 2 en van 4 tot 1 indien:

1 ° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan ais gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is overschreden, almede 

2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden,
3 Overige bestrijdingsmiddelen zijn die bestrijdingsmiddelen In de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288), ten 

aanzien waarvan geen toepassing is gegeven aan artikel 1, vijfde lid, van die wet en waarvoor niet elders in het Besluit 
kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren parameters en daarbij behorende normen en onderzoeks- 
frequenties zijn gesteld.

4 De belangrijkste afbraakprodukten zijn de in het Nederlandse oppervlaktewater voorkomende stoffen die onder invloed 
van biologische of chemische processen uit bestrijdingsmiddelen zijn ontstaan en die van nature niet in dat oppervlakte
water voorkomen.

Toetsing
Voor de toetsing van de gem eten gehalten aan de norm en geldt in het algem een dat, bij een 
onderzoeksfrequentie van 12 metingen per jaar, voor 1 w aarnem ing overschrijd ing van de norm 
toegestaan is. Deze overschrijding mag maximaal 50 % bedragen. Zie verder het toetsingsvoorschrift 
zoals opgenom en in Staatsblad 1983, nr. 606.
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Bijlage 12 Samenhang normen Besluit KMO met 
normen WHVZ en WLW

Normen voor het Waterbeheer

Achtergronddocument NW4
CIW, mei 2000

Relatie WVO-WLW
De norm en voor oppervlaktew ater voor de bereiding van drink

w ater zijn afgestem d met de norm en voor het drinkwater zelf. De nor
men voor drinkw ater zijn opgenom en in het W aterle id ingbeslu it op 
basis van de W aterle id ingwet (WLW; zie bijlage 3). H ierin zijn regels 
gesteld voor het oppervlaktew ater dat ook daadwerkelijk w ordt inge
nomen voor de drinkwaterbereiding. Ais het in te nemen oppervlakte
w ater niet aan de op grond van deze wet gestelde eisen voldoet, is 
het ongeschikt voor de bereiding van drinkwater.

De normstelling op basis van de WVO (Het Besluit KMO; zie bijlage 11) 
en de norm stelling op basis van de WLW hebben een verschillend 
doei en richten zich op verschillende Instanties (zie kader).

Vergelijking wettelijk kaders kwaliteitsnormen oppervlaktewater voor
bereiding drinkwater:
WLW:
- doei: regulering van de drinkwaterbereiding
- instantie: w aterle id ingbedrijven
- norm stelling: drie kw alite itsn iveau’s, die gekoppeld zijn aan verschil

lende methoden van drinkwaterbereiding. De eisen 
gelden voor het water, zoals dat ingenomen wordt voor 
de drinkwaterbereiding. Naarm ate het water slechter 
van kwalite it is worden strengere eisen gesteld aan de 
zuiveringstechniek. Binnen iedere kwaliteitsklasse 
bestaan twee sets normen: A- en B normen. 
Overschrijding van A-normen moet worden gemeld aan 
de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor 
de Milieuhygiëne en de waterbeheerder. Overschrijding 
van de B-norm en houdt een innam everbod in of het 
toepassen van een betere zuiveringstechniek. Het 
W aterle id ingbeslu it bevat ook normen waaraan het 
drinkwater na zuivering m oet voldoen. De norm en zijn 
opgenom en in Bijlage 3.

WVO:
- doei: een op een behoorlijke ‘grondstof’ gericht waterkwaliteits

beheer
- instantie: waterkw alite itsbeheerders
- norm stelling: één kwalite itsniveau, dat niet gekoppeld is aan de

m ethode van drinkwaterbereiding.
Dit kwaliteitsniveau komt globaal overeen met het m id
delste niveau (A-normen van de tweede kwaliteitsklasse) 
van het W aterle id ingbesluit.
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Relatie WVO-WHVZ
De kw alite itsnorm en voor zwem water zijn ook gebaseerd op 

twee verschillende wetten, nam elijk de W VO en de W et Hygiëne en 
Veiligheid Zwem inrichtingen (W HVZ). De W HVZ verp licht de provincie 
tot het inventariseren van de zw em inrichtingen in oppervlaktew ater en 
van andere plaatsen, w aar door een aanm erkelijk aantal personen in 
oppervlaktewater pleegt te worden gezwommen. Indien na een bepaal
de term ijn niet aan de kwaliteitseisen van de W HVZ wordt voldaan, kan 
de provincie de zw em inrichting sluiten of een zwem verbod instellen.

De kwalite itsnorm en op basis van de W VO en W HVZ hebben een ver
schillend doei en richten zich tot verschillende instanties. S inds 1994 
zijn de norm en van WVO en W HVZ geheel op elkaar afgestem d en 
kennen dus inhoudelijk geen verschillen meer. In de praktijk is er een 
verdeling van de activite iten en verantwoordelijkheden rond zw em 
wateren: doorgaans zijn de provincies verantwoordelijk voor de hand
having en de w aterkw alite itsbeheerders voeren de monitoring en rap
portage uit.

V erge lijk ing  w e tte lijke  kaders kw a lite itsnorm en voor zwem water: 
W HVZ:
- doei: bescherm ing van de hygiëne en veiligheid van de

zwemmers
- instantie: gedeputeerde staten
- norm stelling: W HVZ en WVO norm ering afgestem d in Besluit KMO

1993 (Staatsblad 89)

WVO
- doei: het bereiken van een w aterkw alite it die kan dienen ais

zwemwater, indien een oppervlaktew ater in een water- 
kwaliteitsplan die functie heeft gekregen.

- instantie: w aterkw alite itsbeheerder
- norm stelling: W HVZ en WVO norm ering afgestemd in Besluit KMO

1994 (Staatsblad 89)

De EG-richtlijnen voor viswater en schelpdierw ater richten zich alleen 
op de kwaliteit en sanering van de oppervlaktew ateren w aarvoor de 
desbetreffende waterkw alite itsnorm en gelden. Deze EG-richtlijnen 
worden derhalve geheel in het kader van de WVO uitgevoerd.
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Bijlage 13. Zielvorgaben Aktionsprogramm Rhein

Normen voor het Waterbeheer
Achtergronddocument NW4
CIW, mei 2000

IRC Zie lvorgaben
zwevend stof: geen standaardbodem correctie 
water: opgeloste concentraties 
doorslaggevende functie:

IRC-z IRC-z
water zwevend stol
ug/l mg/kg

metalen
cadmium .. 1
kwik 0,5
koper 50
nikkel 50
lood 100
zink 200
chroom .. 100
arseen 40

IRC-z doorslaggevende
water functie
ug/l

Organische verbindingen 
PAK’s
benzo(a)pyreen 0,05 a
som B orneti 0,2 d

vluchtige halogeen koolwaterstoffen
benzeen 2 a
1,4 dichloorbenzeen 0,02 v
trichloorbenzenen(ind) 0,1 d
hexachloorbenzeen 0,001 v
1,2-dichloorethaan 1 d
2-chloortolueen 1 d
4-chloortolueen 1 d
tetrachlooretheen 1 d
tetrachloormethaan 1 a,d
1,1,1-trichlorethaan 1 d
trichlooretheen 1 d
trichloormethaan 0,6 a

chlooran llines
2-chlooraniline  0,1 d
3-chlooraniline 0,1 d
4-chlooraniline  0,05 a
3,4-dichlooraniline  0,1 d

chloornitrobenzenen
1 -chloor-2-nitrobenzeen 1 d
1 -chloor-3-nitrobenzeen 1 d
1 -chloor-4-nitrobenzeen  1 d

chloorfenolen
pentachloorfenol 0,1 d
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PCB
PCB-28
PCB-52
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180

organochloorbestrijd ingsm iddelen
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
DDT
DDD
DDE
a-endosulfan

a-HCH
ß-HCH
8-HCH
y-HCH (lindaan) 
hexachloorbutadieen

organofosforbestrijd ingsm iddelen
azinfos-ethyl*
azinfos-methyl*
diazinon *
dimethoaat*
dichloorvos*
dlsulfoton*
fenitrothion*

fenthion*
fosforzuur trifenylester
malathion*
mevinfos*
parathion-ethyl*
parathion-methyl*
trlfluralin*
pyrazofos*
tolclofos-methyl*
triazofos*

organotinverbindingen
dibuty/tin-verb.
tributyltin-verb*
tetrabutyltin-verb*
trifenyltin-verb*

AOX

nutriënten en eutrofierende parameters
tot-fosfaat (P) (mg/l) 
am monium-N  (mg/l)

IRC-z doorslaggevende
water functie
ug/l

0,0001 a
0,0001 a
0,0001 a
0,0001 v,a
0,0001 a
0,0001 a
0,0001 a

0,001 a,v
0,001 a ,v
0,001 a,v
0,001 a,v
0,001 v
0,001 v
0,001 v
0,001 a

0,1 v
0,1 v
0,1 v
0,002 a
0,5 a

0,1 d
0,001 a
0,02 a
0,003 a
0,0007 a
0,004 a
0,001 a

0,007 a
0,3 a
0,02 a
0,0002 a
0,0002 a
0,01 a
0,002 a
0,0006 a
0,1 d
0,03 a

0,8 a
0,001 a
0,001 a
0,005 a

50 d

0,15 a
0,2 a
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IRC-z doorslaggevende
water functie
ug/l

zuren
bentazon* 0 , 1  d
2,4-D 0,1 d
dichloorprop* 0 , 1  d
dinoterb * 0 , 1  d
mecoprop 0 , 1  d

carbamaten & dithio-carbamaten
carbofuran* 0 , 1  d,a
pirim icarb* 0,09 a

triazlnen, pyridazinen & triazolen
atrazin* 0 , 1  d,a
chloridazon* 0 , 1  d
metamitron* 0 , 1  d
prom etryn* 0 , 1  d
simazin* 0,06 a

aniliden & dinitro-anilinen
alachloi* 0 , 1  d,a
metazachloor* 0 , 1  d
metolachloor* 0 , 1  d
trifluralin 0 , 0 0 2  a

fenylureum-herbiciden
diuron 0,006 a
isoproturon* 0 , 1  d
linuron* 0 , 1  d

diversen
DEHP* 8  a
prop iconazoor 0 , 0 1  a

legenda

cursie f niet in Vierde Nota

waarde nog niet officieel vastgesteld 
a: aquatox
d: drinkwater
v: visconsumptie
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Bijlage 14 Ecotoxicological Assessment Criteria 
OSPAR

C autionary note: These assessm ent criteria  have no legal significance 
and should only be used for the prelim inary assessm ent of JM P/JAM P 
chem ical m onitoring data w ith the aim of identifying potential areas of 
concern. W hen applied, the fact w hether an EAC is firm  or provisional 
should be taken into account.

Substantie Water Sediment Vis Mossel
(MQ/I) (mg/kg dw) (mg/kg fw) (mg/kg dw)

Trace metals
As 1 - 1 0  (f) 1 - 1 0  (p) n.r. n.r.
Cd 0 .0 1 -0 . 1  (f) 0 .1 - 1  (p) f.c. f.c.
Cr 1 - 1 0  (f) 1 0 - 1 0 0  (p) n.r. n.r.
Cu 0.005-0.05 (f) 1) 5-50 (p) f.c. f.c.
Hg 0.005-0.05 (f) 0.05-0.5 (p) f.c. f.c.
Ni 0 .1 - 1  (p) 5-50 (p) n.r. n.r.
Pb 0.5-5 (f) 5-50 (p) f.c. f.c.
Zn 0.5-5 (f) 50-500 (p) n.r. n.r.
Organochlorine pestides 
DDE n.r. 0.0005-0.005 (p) 0.005-0.05 (f) 0.005-0.05 (f)
Dieldrin n.r. 0.0005-0.005 (p) 0.005-0.05 (f) 0.005-0.05 (f)
Lindane 0.0005-0.005 (f) n.r. 0.0005-0.005 (f) n.r.
PAHs
Naphthalence 5-50 (f) 0.05-0.5 (f) n.r. 0.5-5 (p)
Phenanthrene 0.5-5 (p) 0 .1 - 1  (f) n.r. 5-50 (p)
Anthracene 0 .0 0 1 -0 . 0 1  (p) 0.05-0.5 (f) n.r. 0.005-0.05 (p)
Fluoranthene 0 .0 1 -0 . 1  (p) 0.5-5 (p) n.r. 1 - 1 0  (p)
Pyrene 0.05-0.5 (p) 0.05-0.5 (p) n.r. 1 - 1 0  (p)
Benzo[a]anthracene n.d. 0 .1 - 1  (p) n.r. n.d.
Chrysene n.d. 0 .1 - 1  (p) n.r n.d.
Benzo[/c]fluoranthene n.d. n.d. n.r. n.d.
Benzo[a]pyrene 0 .0 1 -0 . 1  (p) 0 .1 - 1  (p) n.r. 5-50 (p)
Benzo[pb/]perylene n.d. n.d. n.d. n.d.
lndeno[ 123-c, cflpyrene n.d. n.d. n.r. n.d.
XPCB7 n.r. 0 .0 0 1 -0 . 0 1  (p) 0 .0 0 1 -0 . 0 1  (f) 0.005-0.05 (f)
TBT 0 .0 0 0 0 1 -0 . 0 0 0 1  (f) 0.000005-0.00005 (p) n.r. 0 .0 0 1 -0 . 0 1  (f)

legenda
f = firm
p = provisional
f.c = for future consideration
n.r. = not relevant in relation to the current monitoring programme 
n.d. = no data available or no sufficient data available
1 this range is within the background range for natural water. This value should be compared

to the bioavailable fraction of Cu in seawater
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Bijlage 15Toetsingsprotocol bij Besluit vrijstellingen 
stortverbod buiten inrichtingen
(Staatsblad 1997, 664) en regeling vaststelling  
klasseindeling onderhoudsspecie 
(Staatscourant 1997, 245)

In het beoordelingsprotocol is aangegeven op welke wijze de beoordeling 
van de uit w aterbodem com partim enten te verw ijderen onderhouds
specie plaatsvindt. Bij die beoordeling w ordt het gem eten gehalte van 
de verschillende parameters in de onderhoudsspecie omgerekend naar 
het gehalte in een standaardbodem  volgens de regeling vaststelling 
klasse-indeling onderhoudsspecie. Deze omrekening vindt plaats omdat 
de streef-, grens- en toetsingswaarden zoals opgenom en in het Besluit 
vrijste llingen stortverbod buiten inrichtingen afhankelijk zijn van het 
lutum- en/of organisch stofgehalte in het te beoordelen monster. Bij 
de beoordeling van de kwaliteit van onderhoudsspecie kunnen de streef-, 
grens- en toetsingswaarden voor een standaardbodem  om gerekend 
worden naar streef-, grens- en toetsingswaarden voor de betreffende 
bodem op basis van gem eten/berekende gehalten aan organische 
stof en lutum. Die om rekening vindt plaats volgens de formule:

A + B X % lutum + C X % org. stof
Nb =N st X ----------------------------------------------------------------------

b st A + B x 2 5  + C x 1 0

waarin:
Nb = streef-, grens- en toetsingsw aarde geldend voor de te

beoordelen bodem [mg/kg of pig/kg];
Nst = streef-, grens- en toetsingsw aarde geldend voor de

standaardbodem  (10 % organische stof en 25 =% lutum) 
[mg/kg of pg/kg], zoals opgenom en in de bij het Besluit 
vrijste llingen stortverbod buiten inrichtingen behorende 
bijlage;

% lutum = gem eten of berekend percentage lutum [% d.s.];
% org. stof = gemeten of berekend percentage organische stof [% d.s.];
A,B  en C = stofafhankelijke constanten zoals opgenom en in onder

staande tabel.

Ten behoeve van de vaststelling van Nb voor organische stoffen worden 
voor bodem s met een gem eten/berekend organisch stofgehalte van 
m eer dan 30 % respectievelijk m inder dan 2 % organisch stofgehalten 
van respectievelijk 30 % en 2 % aangehouden. Alleen bij de interventie
waarden PAK voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % 
w ordt de bodem typecorrectie achterwege gelaten. Dit v loeit voort uit 
knelpunten, zoals een vertraging van maatschappelijke activiteiten, die 
in zandige gebieden werden ervaren met overschrijd ing van de in ter
ventiewaarden voor PAK. Door het gebruik van de bodemtypecorrectie 
treden de problemen vooral op in gebieden met een organisch stofarme 
bodem. Het gem eten gehalte kan vervolgens worden vergeleken met
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de aldus berekende streef-, grens- en toetsingswaarden voor de te 
beoordelen bodem.

In de praktijk wordt om wille van de eenvoud het in een baggerspecie- 
m onster gem eten gehalte met behulp van de onderstaande formule 
omgerekend naar het gehalte in een standaardbodem , waarna kan 
worden vergeleken met de vaste reeks streef-, grens- en toets ings
waarden voor de standaardbodem. De uitkomst is bij beide werkwijzen 
overigens gelijk.

A + B x 2 5  + C x 1 0  

st 9 A + B X % lutum + C X % org.stof

waarin:

G st = gehalte van de betreffende stof, om gerekend naar standaard
bodem [mg/kg of pg/kg]

Gg = gem eten gehalte van de betreffende stof [mg/kg of pg/kg]

Op basis van deze vergelijking wordt voor elk van de ganalyseerde 
param eters bepaald in welke klasse het m onster zich voor de betref
fende param eter bevindt. W anneer voor 1 of m eer van de param eters 
de interventiewaarde wordt overschreden, wordt het m engm onster 
ingedeeld in klasse 4. In de overige gevallen wordt het m engm onster 
ais geheel ingedeeld in de hoogste van de klassen waarin het monster 
zich voor de afzonderlijke param eters bevindt, tenzij indeling in de 
hoogste klasse tot stand is gekomen ten gevolge van een overschrijding 
van de ondergrens van die klasse voor maximaal twee param eters - 
met uitzondering van de som param eter PAK’s - met maximaal 50 %.
In dat geval w ordt het m onster ais geheel ingedeeld in de naast gele
gen klasse.

Voor de beoordeling van schone grond (klasse 0) geldt vanaf 1 januari 
2000 de (aangepaste) toetsingsregel uit het bouwstoffenbesluit (zie 
bijlage 17).

Ter toelichting op de beoordelingsw ijze het volgende voorbeeld.
Een onderhoudsspeciem onster waarbij voor twee stoffen de gehalten 
liggen tussen grens- en toetsingswaarden en waarbij de grenswaarde 
m et niet m eer den 50 % wordt overschreden, terw ijl voor alle overige 
stoffen de gehalten onder de grenswaarden liggen, wordt ingedeeld in 
klasse 1. W ordt de grenswaarde voor één stof met méér dan 50 % 
overschreden, dan wordt het onderhoudsspeciem onster ingedeeld in 
klasse 2. Dit is ook het geval w anneer voor 3 of meer stoffen de 
grenswaarden worden overschreden.
Hierop gelden twee uitzonderingen.
- Overschrijd ing van de interventiewaarden, hoe gering ook, leiden tot
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een indeling van onderhoudsspecie in klasse 4. In verband hierm ee 
zijn de interventiewaarden in de bijlage bij de regeling opgenomen. 
Overschrijd ing van de PAK-norm (som 10 PAK) le idt bij elke klasse- 
grens to t een indeling in een hogere klasse. Voor enkele stoffen is de 
situatie zo dat bij een overschrijd ing van m inder dan 50 % van de 
toetsingswaarden tevens de interventiewaarden worden overschreden. 
Dit betreft de stoffen lood, zink, chroom , arseen en pentachloorfenol, 
w aar toetsings- en interventiewaarden aan e lkaar gelijk zijn. 
Overschrijd ing van de toetsingswaarde leidt bij die stoffen dus auto
matisch to t overschrijd ing van de interventiewaarde. Bij overschrijding 
van de interventiewaarden, ongeacht de mate van overschrijd ing, is 
sprake van ernstige bodemverontreiniging. Derhalve wordt in dat geval 
de vrijkom ende onderhoudsspecie ingedeeld in klasse 4 en wordt deze 
niet vrijgesteld van het stortverbod buiten inrichtingen. De uitzondering 
voor PAK houdt verband m et de om standigheid da t in het Besluit v rij
stellingen stortverbod buiten inrichtingen conform  de Evaluatienota 
w ater (Kam erstukken II 1993/94, 21 250, nrs. 27-28) voor PAK een 
som param eter is opgenomen. Indien ook voor de som param eter PAK 
een overschrijd ing van de bovengrens van de klasse van 50 procent 
zou worden toegestaan, zou d it betekenen dat voor individuele para
meters die tot de PAK-groep behoren, een overschrijding met veel meer 
dan 50 procent mogelijk is zolang dit door andere parameters behoren
de to t de PAK-groep w ordt gecom penseerd. O ok is in dat geval voor 
m eer dan twee individuele PAK een overschrijd ing van 50 procent 
mogelijk. Dit nu wordt onaanvaardbaar geacht.

Tabel Stofafhankelijke constanten metalen

Stof A B C

Arseen 15 0,4 0,4
Barium 30 5 0

Cadmium 0,4 0,007 0 , 0 2 1

Chroom 50 2 0

Cobalt 2 0,28 0

Koper 15 0 , 6 0 , 6

Kwik 0 , 2 0,0034 0,0017
Lood 50 1 1

Molybdeen 1 0 0

Nikkel 1 0 1 0

Zink 50 3 1,5
Organische microverontreinigingen 0 0 1
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Bijlage 16 Samenstellingswaarden en immissie- 
waarden voor grond uit het Bouwstoffen
besluit
(aangepast volgens de Vrijstellingsregeling samen- 
stellings- en im m issiewaarden Bouw stoffen
besluit (Staatscourant 1999, nr. 126).Toelichting: 
bijlage 17.)

Samenstellingswaarden voor schone grond

Stof Samenstellingswaarden
uitgaande van 25 % lutum en 
10 % humus (mg/kg)

1. Metalen
Arseen (As) 29
Barium (Ba) 200
Cadmium (Ca) 0,8
Chroom (Cr) 100
Cobalt (Co) 20
Koper(C u) 36
Kwik (Hg) 0,3
Lood (Pb) 85
Molydeen (Mo) 10
Nikkel (Ni) 35
Zink (Zn) 140

2. Overige anorganische stoffen
Bromide 2 0 1*
Chloride 200 2)
Cyanide (vrij) 1
Cyanide-complex 5
Fluoride 17 5 +  13 Lu

3. Arom atische stoffen
Benzeen 0,05
Ethyleenbenzeen 0,05
Tolueen 0,05
Xylenen (som) 3) 0,1
Styreen (Vinylbenzeen) 0,3
Fenol 0,05
Cresolen (som o-, m- en p-cresol) 0,05
o-dihydroxybenzeen (Catechol) 0,05

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
PAK totaal (som 10) 4) 1

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan 0,4
Trichloormethaan 0,02
1.1-Dichloorethaan 0,02
1.2-Dichloorethaan 0,02
Trichloorethanen (som) 0,001
1.1-Dichlooretheen 0,1
1.2-Dichlooretheen (som cis- en trans-) 0,2
1.1.1-Trichloorethaan 0,07
1.1.2-Trichloorethaan 0,4
Trichlooretheen (Tri) 0,1
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Stof Samenstellingswaarden 
uitgaande van 25 % lutum en 
10 % humus (mg/kg)

Tetrachloormethaan (Tetra) 
Tetrachlooretheen (Per) 
Chloorbenzenen (som) 5)

0,4
0,01
0,03
0,01
0,005

Chloorfenolen (som) 6) 
Chlooranilinen (som) 71

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB’s (som PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180) 8> 
EOX (totaal)

0,02
0,3

6. Bestrijd ingsm iddelen 
Chloordaan 0,01

0,01
0,005

DDT/DDE/DDD 9)
Aldrin/endrin/dieldrin (som) 
a-endosulfan
HCH (som van a-HCH ß-HCH y-HCH (lindaan) 5-HCH) 
Heptachloor
Heptachloorepoxide (som)
Organotinverbindingen (som)
Atrazine

0,0025
0,01
0,0025
0,0025
0,001
0,0002

7. Overige organische stoffen
Cyclohexanon 
Ftalaten (som) 
Minerale olie 10> 
Pyridine

0,1
0,1
50
0,1
0,1
0,1

Tetrahydrofuran
Tetrahydrothiofeen

noot
1 Bij het gebruiken van schone grond op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk 

is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een bromide-gehalte van 
meer dan 5000 mg/l, geldt voor bromide In afwijking van de tabel, geen samenstellings- 
waarde.

2 Bij het gebruiken van schone grond op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk 
is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chlorlde-gehalte van 
meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride, in afwijking van de tabel, geen samenstellings- 
waarde.

3 Onder xylenen (som) wordt verstaan: som van o-xyleen, m-xyleen en p-xyleen.
4 Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno(1 , 
2, 3-cd)pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen.

5 Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van monochloorbenzeen, 
dichloorbenzenen (som), trlchloorbenzenen (som), tetrachloorbenzenen (som), 
pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen.

6  Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van monochloorfenolen (som), 
dichloorfenolen (som), trichloorfenolen (som), tetrachloorfenolen (som) en penta- 
chloorfenol

7 chlooranilinen (som) wordt verstaan: de som van monochlooranilinen (som) en 
dichlooranilinen (som)

8  Onder PCB's (som 6 ) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 138, 153 en 180.
9 Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
10 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen.

Indien er enigerlei vorm van minerale olie verontreiniging wordt aangetoond in 
grond, dan dient naast het minerale olle-gehalte er ook het gehalte aan aromatische 
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.

a = aantoonbaarheidsgrens. De samenstellingswaarde voor de desbetreffende stof is 
gelijkgesteld aan de aantoonbaarheidsgrens.

Lu = gemeten percentage lutum in de te beoordelen grond.
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Voor de omrekening van de samenstellingswaarden van de standaard- 
grond naar de sam enstellingswaarde voor de te beoordelen grond 
geldt voor zware metalen de volgende formule:

A + B X % lutum + C X % org.stof
Swh = S w -t X -------------------------------------------------------

D st A + Bx25 + C x10

sam enstellingswaarde van de te beoordelen bodem 
(mg/kg)
sam enste llingsw aarde van de standaardbodem  (25 % 
lutum en 10 % humus) (mg/kg) (zie tabellen met 
sam enstellingswaarden)
gem eten percentage lutum in de te beoordelen grond 
gemeten percentage organische stof in de te beoordelen 
grond

A, B en C = constanten afhankelijk van de stof (zie bijlage 8)

Indien zich meetproblem en met lage gehalten organische stof of lutum 
voordoen kan van percentages van 2 % organische stof en lutum uit
gegaan worden.

waarin:
Swb

Swst

% lutum 
% org.stof =

Voor de om rekening van de sam enstellingswaarden van de stan- 
daardgrond naar de sam enstellingswaarden voor de te beoordelen 
grond geldt voor organische stoffen de volgende fomule:

Swb = Swst X
% org.stof 

10

waarin:
Swb = sam enste llingsw aarde van de te beoordelen bodem

(mg/kg)
Swst = samenstellingswaarde van de standaardbodem (25 %

lutum en 10 % humus) (mg/kg) (zie tabellen met 
sam enstellingswaarden)

% org.stof = gem eten percentage organische stof in de te beoor
delen grond. Voor grond m et gem eten organische 
stofgehalten van meer dan 30 % respectievelijk minder 
dan 2 % worden gehalten van respectievelijk 30 % 
en 2 % aangehouden.
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Samenstellings- en immissiewaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond

Stof Immissiewaarden Samenstellingswaarden Samenstellingswaarden
(mg/m2 per 100 jaar) voor andere bouwstoffen voor grond uitgaande 

dan grond (mg/kg droge stof) van 25 % lutum en 10 %
humus (mg/kg droge stof)

Anorganische stoffen 
1. Metalen
Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Ca) 
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

39
435

6300
12

1500
300
540

4,5
1275

150
525

15
300

2400
2100

55
625

12
380
240
190

10
530
200
210

720

2. Overige anorganische stoffen 
Bromide 9 0 11
Chloride 30000 2>
Cyanide (vrij) 15
Cyanide (complex) (pH > 5) 3> 75
Cyanide (complex) (pH < 5) 3) 75
Fluoride 14 0004*
Thiocyanaten (som)
Sulfaat 4 5 0 0 0 5)

20
50

650

20

Organische stoffen
3. Arom atische stoffen 
Benzeen 
Ethylbenzeen 
Tolueen
Xylenen (som) 6)
Styreen (Vlnylbenzeen)
Fenol
Cresolen 7>
o-dihydroxybenzeen (Catechol) 
m-dihydroxybenzeen (Resorcinol) 
p-dihydroxybenzeen (Hydrochinon)

1.25
1.25
1.25
1.25

1.25

1
1.25
1.25
1.25 

100
1.25 
5

20
10
10

4. Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK)

Naftaleen 
Fenantreen
Antraceen 
Fluoranteen 
Chryseen 
Benzo(a)antraceen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(k)fluoranteen 
lndeno(1, 2, 3cd) pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
PAK’s totaal (som 1 0 )9>

5
2 0 '  

1 0 '  

35 f 
1 0 '  

5 0 ' 
1 0 '  

5 0 ' 
5 0 ' 
5 0 ' 
7 5 '

5
20
10
35
10
40
10
40
40
40
40
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Stof Immissiewaarden Samenstellingswaarden Samenstellingswaarden
(mg/m2 per 100 jaar) voor andere bouwstoffen voor grond uitgaande 

dan grond (mg/kg droge stof) van 25 % lutum en 10 %
humus (mg/kg droge stof)

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
Monochlooretheen (Vinylchloride) -  -  0,1
Dichloormethaan -  -  4
1,2-dichloorethaan -  -  4
Trichloormethaan -  -  3
Trichlooretheen (Tri) -  -  4
Tetrachloormethaan (Tetra) -  -  1
Tetrechlooretheen (Per) -  -  4
Chloornaftaleen (som a, ß) -  -  10

b. Chloorbenzenen
Chloorbenzenen (som) 10> -  -  5

c. Chloorfenolen
Chloorfenolen (som ) 11 > -  -  6

Pentachloorfenol -  -  5

d. Polychloor-bifenylen (PCB's)
PCB’s (som 7) 12> -  0,5 0,5

e. Overige gechloreerde-koolwaterstoffen
EOCI (totaal) -  3 mg Cl/kg 3 mg Cl/kg

6 . Bestrijd ingsm iddelen
a. O rganochloor bestrijd ingsm iddelen
DDT/DDE/DDD 13> -  -  0,5
Drins (som) 14) -  -  0,5
H C H -verbindingen15) -  -  0,5
Organochloorhoudende -  0,5 0,5
bestrijdingsmiddelen (som ) 161

b. Overige bestrijd ingsm iddelen
Strazine -  -  0,5
Carbaryl -  -  0,5
Carbofuran -  -  0,5
Maneb -  -  0,5
Niet-chloorhoudende -  0,5 0,5
bestrijdingsmiddelen (som) 171

7. Overige stoffen
Cyclohexanon -  -  270
Ftalaten (som) -  -  60
Minerale o l ie 18> -  5 0 0 19) 500
Pyridine -  -  1
Tetrahydrofuran -  -  2
Tetrahydrothiofeen -  90

noot
1 Bij het gebruik van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zee

water met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor bromide, in afwijking van de tabel, geen 
immissiewaarde.

2 De in de tabel aangegeven immissiewaarde voor chloride is uitgedrukt in mg/m2 per 1 jaar. Voor chloride geldt in afwijking 
van de in de tabel aangegeven immissiewaarde:
a. een immissiewaarde van 87000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de bodem van een niet-vormgegeven 

bouwstof die ais categorie 1 -bouwstof wordt toegepast;
b. een immissiewaarde van 174000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken in oppervlaktewater van een niet-vormgegeven 

bouwstof die ais categorie 1 -bouwstof wordt toegepast, en
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c. geen immissiewaarde bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een 
direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van 
nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l.

3 Zuurgraad: pH (0,01 M CaCI2). Voor de bepaling van pH groter dan of gelijk aan 5 
en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.

4 Bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direkt contact is of mogelijk 
is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van 
meer dan 5000 mg/l geldt voor fluoride, in afwijking van de in de tabel aangegeven 
immissiewaarde, een immissiewaarde van 56000 mg/m 2 per 100 jaar.

5 De in de tabel aangegeven immissiewaarde voor sulfaat is uitgedruk in mg/m 2 per
1 jaar. Voor sulfaat geldt in afwijking van de in de tabel aangegeven immissiewaarde:
a. een immissiewaarde van 1 0 0 0 0 0  mg/m 2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de 

bodem van een niet-vormgegeven bouwstof die ais categorie 1 -bouwstof wordt 
toegepast;

b. een immissiewaarde van 124000 mg/m2  per 1 jaar bij het gebruiken in oppervlakte
water van een niet-vormgegeven bouwstof die ais categorie 1 -bouwstof wordt toe
gepast, en

c. een immissiewaarde van 180000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken van een bouw
stof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater 
of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l.

6  Onder Xylenen (som) wordt verstaan: som van m-Xyleen, p-Xyleen en o-Xyleen.
7 Onder Cresolen (som) wordt verstaan: som van m-Cresol, p-Cresol en o-Cresol.
8  Voor bouw- en sloopafval en daarvan gemaakte produkten (waaronder betongranulaat, 

menggranulaat, brekerzand en zeefzand) geldt in afwijking van de tabel:
a. geen samenstellingswaarde voor individuele PAK’s, en b. een samenstellings

waarde voor de PAK’s totaal (10 PAK’s) van 50 mg/kg.
Deze afwijking van de tabel is NIET van toepassing op het in voetnoot 19 omschre
ven asfaltgranulaat.

9 Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno(1 , 
2, 3-cd)pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen.

10 Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle isomeren van alle 
chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-, penta- en hexachloorbenzeen).

11 Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle isomeren van chloor
fenolen (mono-, di-, tri-, tetra-, en pentachloorfenol).

12 Onder PCB’s (som 7) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
13 Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
14 Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin.
15 Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: de som van a-HCH, ß-HCH, y-HCH en 

5-HCH.
16 Onder organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) wordt verstaan: de som 

van alle chloor bevattende bestrijdingsmiddelen.
17 Onder niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) wordt verstaan: de som van 

alle bestrijdingsmiddelen met uitzondering van de chloorhoudende bestrijdingsmiddelen.
18 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen.

Indien er enigerlei vorm van minerale olie verontreiniging wordt aangetoond in de 
grond, dan dient naast het minerale olie-gehalte ook het gehalte aan aromatische 
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.

19 Voor de hierna genoemde bouwstoffen geldt, in afwijking van de tabel, voor minerale 
olie geen samenstellingswaarde:
- Asfalt of asfaltbeton, inclusief mogelijke oppervlakbehandelingen, tussenlagen en 

deklagen, zijnde een bouwstof die bestaat uit een bindmiddel op basis van bitumen, 
steenachtig materiaal, zand en vulstof en die ais zodanig regulier in de wegen- en 
waterbouw danwel voor constructies van al dan niet vloeistofdichte vloeren wordt 
gebruikt.

- Gestabiliseerd asfaltgranulaat, zijnde een bouwstof die bestaat uit zand, cement 
en/of bitumenemulsie, water en tenminste 70 % (m/m) asfaltgranulaat, die ais 
zodanig regulier in de wegen- of waterbouw wordt gebruikt en waarbij het gehalte 
aan asfaltbeton in het asfaltgranulaat tenminste 40 % bedraagt.

- Asfaltgranulaat, zijnde een bouwstof die ais zodanig regulier in funderingen in de 
wegenbouw wordt gebruikt en die bestaat uit tenminste 80 % gebroken of gefreesd 
asfalt of asfaltbeton.

- Gemineraliseerde bitumen, dakbedekkingsmaterialen, zoals die regulier in de burger
en utiliteitsbouw worden gebruikt.
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Bijlage 17 Vrijstellingsregeling samenstellings- en 
immissiewaarden Bouwstoffenbesluit

A chtergrond van de V rijs te llings rege ling
Het project evaluatie hantering streefwaarden bodem (HANS) is 

een project van VROM, LNV, V&W, IPO, VNG en bedrijfsleven. In het 
project is gekeken naar een tweetal aspecten die bepalend zijn voor 
de hantering van streefwaarden bodem op een zinvolle manier: de 
achtergrondwaarden en de wijze van toetsing. U itgangspunt is geweest 
dat het geen zin heeft om alleen uit risico-overwegingen streefwaarden 
voor de bodem te berekenen, ais daaraan niet een behoorlijk percen
tage van de Nederlandse bodem zou kunnen voldoen; in zo ’n geval 
zouden de streefwaarden alle praktisch nut missen. Dit u itgangspunt is 
beleidsmatig ais volgt ingevuld: de hoogte van de streefwaarden en hun 
wijze van toetsing zouden zodanig moeten zijn, dat de kans dat relatief 
onbelaste gebieden in Nederland er aan voldoen m inim aal 95 % is.

Het rapport heeft geleid tot voorstellen waarover volledige overeen
stem m ing met alle geledingen is bereikt: hierna volgt een korte opsom 
ming van de voorstellen:
- de bestaande streefwaardenlijst wordt in overeenstemming gebracht 

met de lijst van stoffen w aarvoor interventiewaarden gelden: 
geschrapt worden stoffen waarvoor geen interventiewaarde geldt;

- de streefwaarden voor individuele stoffen zijn ontleend aan de risico- 
overwegingen uit INS, voor enkele stoffen wordt de streefwaarde 
daardoor scherper;

- de streefwaarden voor een aantal individuele stoffen worden ver
vangen door de som-norm;
een basis-param eterpakket (8 zware metalen, PAK’s, m inerale olie, 
EOX) voor de toetsing van onverdachte bodem en grond; voor ver
dachte bodem /grond w ordt dit pakket uitgebreid met de stoffen 
waarvan op grond van onderzoek verwacht mag worden dat ze aan
getroffen kunnen worden;

- de tot nu toe bestaande notie dat bij toetsing van bodem /grond voor 
elke stof aan de streefwaarde zou moeten worden voldaan, wordt 
bijgesteld door de introductie van een correctiefactor (toetsingsregel): 
er mag een overschrijding plaatsvinden met ten hoogste een factor 2 
voor 3 stoffen (indien 10-20 stoffen zijn getoetst). Restrictie: geen 
enkele stof mag de tussenwaarde overschrijden. De tussenwaarde 
is gedefin ieerd ais 1/2  x (streefwaarde + interventiewaarde).

- voor de langere term ijn zal - vanwege de constatering dat het ge
gevensbestand met gehalten van stoffen in relatief onbelaste ge
bieden incom pleet is - een onderzoek (VROM, LNV, andere over
heden en bedrijfsleven) plaatsvinden. Op basis daarvan zullen dan 
over enkele jaren de toetsingsregels geëvalueerd worden en zo nodig 
bijgesteld worden.
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Vooral door de aangepaste toetsingen betekent het korte term ijn pakket 
een versoepeling.

De resultaten van dit project zijn onder meer opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodem sanering [referentie 15].

O ok voor het Bouwstoffenbesluit hebben deze resultaten betekenis, 
om dat het besluit de bouwstof ‘grond’ omvat, en voor het onderscheid 
tussen schone en niet schone grond de streefwaarden bodem in het 
besluit zelf ais sam enste llingsw aarden voor schone grond zijn opge
nomen. O ver deze doorw erking bestaat brede overeenstem m ing met 
andere overheden en bedrijfsleven.

De streefwaarden en de wijze van toetsing zijn, vooruitlopend op een 
w ijz ig ing van het Besluit, aangepast conform  de resultaten van het 
project HANS. Zowel enkele verhogingen van normen ais het laten ver
vallen van een aantal stoffen hebben rechtskracht met ingang van 1 juli 
1999 in de Vrijste llingsregeling sam enste llings- en immissiewaarden 
Bouwstoffenbeslu it (S taatscourant 1999 ,126 ). In b ijlage 16 van deze 
nota zijn de aangepaste sam enstellingswaarden voor schone grond 
opgenom en.

(Aangepaste) toe ts ingsrege l voo r schone grond
Er is sprake van relatief onbelast grond/sedim ent (‘schone grond’) 

indien is voldaan aan drie voorwaarden:

1. a lle individuele te toetsen stoffen liggen onder de tussenwaarde 
(1/2 (streefw aarde+interventiewaarde)) en voor sedim ent tevens 
onder de toetsingswaarde. De toetsingswaarde is opgenom en in 
NW4;

2. er is sprake van hoogstens N stoffen die de streefwaarde over
schrijden. N is afhankelijk van het aantal te toetsen stoffen: bij 10-20 
stoffen is N drie; bij m eer dan 20 stoffen is N vier. Bij m inder dan 
10 stoffen wordt geen overschrijd ing toegestaan;

3. de overschrijd ing voor de N stoffen bedraagt m axim aal een factor 
twee, behalve voor DDT/DDE/DDD en drins (aldrin, dieldrin, endrin), 
w aarvoor een factor van drie  geldt.
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Bijlage 18 Concentratiegrenswaarden Besluit 
Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen BAGA

BAG ALijst van stoffen (Bron: Staatsblad 1993, 617)

De afvalstoffen die geheel of gedeelte lijk bestaan uit stoffen, verm eld 
in de klassen A, B, C, D worden ais gevaarlijke afvalstof aangemerkt, 
tenzij de concentratie  van de stoffen in die afvalstoffen kleiner is dan 
de toepasselijke concentratiegrenswaarde.

K lasse A Concentra tiegrensw aarde: 50 mg/kg
A.1 Antim oon en antim oonverbindingen
A.2 Arseen en arseenverbindingen
A.3 Beryllium  en beryllium verbindingen
A.4 Cadm ium  en cadm ium verbindingen
A.5 Chroom (VI) verbindingen
A.6 Kwik en kw ikverbindingen
A.7 Seleen en seleenverbindingen
A.8 Telluur en te lluurverbindingen
A.9 Thallium  en thallium verbindingen
A.10 Anorganische cyaanverbindingen (cyaniden)
A .1 1 Metaalcarbonylen
A .12 Naftaleen
A .13 Anthraceen
A .14 Fenantreen
A .15 Chryseen, benzo(a)antrhraceen, fluorantheen, benzo(a)pyreen, 

benzo(k)fluorantheen, indenol(1, 2, 3-cd)pyreen en benzo(ghi) 
peryleen

A .16 Gehalogeneerde koppels van arom atische ringen, zoals
polychloorbifenylen, polychloorterfenylen en derivaten daarvan

A .17 G ehalogeneerde arom atische verbindingen
A .18 Benzeen
A. 19 Dieldrin, a ldrin en endrin
A.20 O rganotinverbindingen

Klasse B C oncentra tiegrensw aarde: 5 000 mg/kg
B.1 Chroom (III) verbindingen
B.2 Cobaltverbindingen
B.3 Koperverbindingen
B.4 Lood en loodverbindingen
B.5 Molybdeenverbindingen
B.6 N ikkelverbindingen
B.7 T inverbindingen
B.8 Vanadium verbindingen
B.9 W olfraam verbindingen
B. 10 Z ilververbindingen
B .11 O rganische halogeenverbindingen
B.12 Organische fosforverbindingen

Normen voor het Waterbeheer
Achtergronddocument NW4

CIW, mei 2000

170



B .13 Organische peroxyden
B. 14 O rganische nitro- en nitrosoverbindingen
B.15 Organische azo- en azoxyverbindingen
B. 16 Nitrillen
B .17 Am inen
B.18 ( Is o -en thio-)cyanaten
B. 19 Feno en fenolische verbindingen
B.20 Mercaptanen
B.21 Asbest
B.22 Halogeensilanen
B.23 Hydrazine(n)
B.24 Fluor
B.25 C hloor
B.26 Broom
B.27 W itte en rode fosfor
B.28 Ferrosilicium en -legeringen
B.29 M angaansilicium
B.30 Flalogeenbevattende stoffen die bij aanraking met vochtige 

lucht of met water zure dam pen afgeven, zoals silicium - 
tetrachloride, a lum inium chloride, titaantetrachloride

Klasse C Concentratiegrenswaarde: 20 000 mg/kg
C.1 Am m oniak en am m onium verbindingen
C.2 Anorganische peroxyden
C.3 Barium verbindingen, met uitzondering van barium sulfaat
C.4 F luorverbindingen
C.5 Fosforverbindingen, m et uitzondering van de fosfaten van

alum inium , calc ium  en ijzer
C.6 Bromaten, (hypo-)brom ieten
C.7 Chloraten, (hypo-)chlorieten
C.8 Arom atische verbindingen
C.9 Organische silic ium verbindingen
C. 10 O rganische zwavelverbindingen
C.11 Jodaten
C. 12 Nitraten, nitrieten
C .13 Sulfiden
C.14 Z inkverbindingen
C. 15 Zouten van perzuren
C. 16 Zuurhalogeniden, zuuram iden
C. 17 Zuuranhydriden

Klasse D Concentratiegrenswaarde: 50 000 mg/kg
D.1 Zwavel
D.2 Anorganische zuren
D.3 M etaalwaterstofsulfaten
D.4 Oxyden en hydroxyden, met uitzondering van die van: w ater

stof, koolstof, silicium, ijzer, a lum inium , titaan, m angaan, m ag
nesium, calcium
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D.5 A lifatische en naftenische koolwaterstoffen
D.6 Organische zuurstofverbindingen
D.7 Organische stikstofverbindingen
D.8 Nitriden
D.9 Hydriden
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Bijlage 19. Standaardisatie en toetsing van gehalten 
bij monitoring zoute wateren

Normen voor het Waterbeheer
Achtergronddocument NW4

CIW, mei 2000

1. A lgem een

Bij de m onitoring van zoute wateren voor de norm toetsing worden 
stoffen afhankelijk van de stofeigenschappen in w ater of sedim ent 
gemeten. De m onitoring in zwevend sto f is in principe bedoeld voor 
trenddetectie, m aar kan ook voor norm toetsing gebruikt worden. Om 
de vergelijkbaarheid van gestandaardiseerde gegevens te vergroten, 
worden de meetresultaten in zwevend stof ook naar standaard sediment 
omgerekend. Deze m anier van werken voorkom t ook vergissingen bij 
vergelijk ing met getalswaarden in de vierde Nota waterhuishouding.

2. S tandaardisatie  van gehalten in water

Meetgegevens in water worden niet gestandaardiseerd om dat het 
u itgangspunt is dat in w ater alleen goed oplosbare stoffen worden 
gem eten waarbij de bijdrage van het zwevend stof aan de tota le con
centratie verw aarloosbaar is. Voor metalen w ordt altijd de opgeloste 
concentratie  getoetst.

3. S tandaard isatie  van gehalten in sedim ent/zwevend s to f
Bij de standaardisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de organische 
microverontreinigingen (inclusief de organotinverbindingen) en metalen.

O rganische m icroverontre in ig ingen (inc lus ie f o rganotinverb ind ingen) 
De gemeten gehalten (Cm) worden gestandaardiseerd naar 10 % 

organische stof (OS), waarbij OS w ordt geschat uit organisch koolstof 
(OC) maal een factor 2,0.

10

Cstb = ° m 2,0*O C m 

Metalen
De gem eten gehalten worden gestandaardiseerd naar 25 % 

lutum (L) en 10 % organische stof (OS). In zwevend stof wordt voor 
lutum gebruik gem aakt van gehalten die gem eten zijn met de pipet- 
methode. Ais lutum niet is gemeten, kan het gehalte onder zeer nauw 
gedefin ieerde om standigheden geschat worden uit het a lum inium - 
gehalte (Ca,) met de volgende formule:

Vervolgens wordt m et de volgende form ule het gestandaardiseerde 
gehalte bepaald:
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Q -  ____________________ ^ _______________________  _|_2
stb 0,02 Lm + 0,05*2,0*O C m

waarbij O Sm vervangen is door 2,0 * O C m. De term  z staat voor het 
achtergrondgehalte van metalen in de zandfractie van het sediment. 
De waarden voor z zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1
Natuurlijke achtergrondgehalte van diverse metalen in de 
zandfractie (z-waarde) en de standaardafwijklng daarin.

Metaal z sz
mg/kg

Z
mg/kg

Arseen (As) 3 1,5
Cadmium (Cd) 0,03 0,06
Chroom (Cr) 13 6

Koper (Cu) 1 1
Kwik (Hg) 0 , 0 0 0,04
Nikkel (Ni) 2,5 1,1
Lood (Pb) 2 2 , 2

Zink (Zn) 8 9

4. Toetsing

Voor de toetsing w ordt een toetswaarde berekend voor een gebied, 
namelijk de 90-percentielwaarde. Deze wordt berekend door alle beschik
bare gegevens van geselecteerde locaties te ordenen, het rangnummer 
1 + 0,9 * (n-1) te berekenen en ais dit geen geheel getal is lineair te 
interpoleren en de b ijbehorende waarde ais 90-percentie lwaarde te 
schatten.
Toetsing vindt plaats aan de streefwaarde en het MTR uit de vierde 
Nota w aterhuishouding. In OSPAR-kader wordt getoetst aan de 
onder- en bovenwaarde van de EAC (Ecotoxicological Assessm ent 
Criteria). In presentaties worden drie kleuren gebruikt: blauw, paars 
en rood. Bij toetsing aan de achtergrondwaarde vervalt de klasse paars.

Blauw: de toetswaarde is kle iner dan of gelijk aan de streefwaarde; 
Paars: de toetswaarde is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of 
ge lijk  aan het MTR;
Rood: de toetswaarde is groter dan het MTR.

5. Kanttekeningen bij de toe ts ing  

Nutriënten
Voor de toetsing van nutriënten wordt de mediane waarde in de 

w inter getoetst aan de achtergrondconcentratie. De hiervoor geldende 
getalswaarden zijn:
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ortho-fosfaat (opgelost): 0,02 mg P/I
DIN (nitraat + nitriet + am m onium ): 0,15 mg N/I

Deze achtergrondwaarden gelden voor open zee. Voor de kustzone, de 
W addenzee en de estuaria liggen de waarden iets hoger. De toetsings
resultaten moeten hier met zorg geinterpreteerd worden. Bij voorkeur 
wordt de achtergrond aangepast voor lokale om standigheden.

Zouten
Het is triv iaal dat toetsing in zoute wateren niet zinvol is. 

R ad ioactiv ite it
Voor de toetsing van radioactiviteit wordt het 90-percentiel gebruikt. 

De m eetwaarden worden niet gestandaardiseerd. O m dat de meet- 
frequentie in het algem een 4 maal per jaa r is en de variabilite it groot, 
kan overwogen worden drie of m eer jaar te gebruiken voor een norm 
toetsing. Voor standaardisatie in sedim ent/zwevend stof is nog onder
zoek nodig. (R apport met aanbevelingen is in prep.).

B etrouw baarhe id  van s tandaard isatie
Bij toetsing van gestandaardiseerde m eetgegevens in sedim ent/ 

zwevend stof kan rekening worden gehouden m et de betrouwbaarheid 
van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt met name aanbevolen wanneer 
slechts een paar meetgegevens beschikbaar zijn. Voor de hierbij te 
volgen w erkw ijze wordt verwezen naar de volgende bronnen:

Smedes, F., J. Lourens & A. van W ezel, 1997. Zand, slib en zeven: 
standaardisering van contam inantgehaltes in m ariene sedim enten. 
R apport R IKZ-96.043, ISSN 0927-3980, 135 p.

Smedes, F., 1997. Het gebru ik van de sedim entform ule in de praktijk. 
W erkdocum ent RIKZ/IT-97.638x, 8p.
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Bijlage 20 Risicogrenzen voor de landbodem: 
MTR-bodemeco, MTR-bodem (geharmo
niseerd) en EBVCeco

In deze bijlage zijn de risicogrenzen voor landbodem  opgenom en, ge
baseerd op ecotoxicite itsgegevens: de M TR -bodem eco en en de 
EBVCeco. Tevens is de geharm oniseerde MTR-bodem opgenom en: dit 
zijn de MTR waarden voor bodem die zijn afgestem d met de ris ico ’s 
voor andere com partim enten dan bodem. Deze MTR-waarden stem 
men in het algem een overeen met de MTR-eco. Alleen voor een aan
tal v luchtige stoffen is de geharm oniseerde M TR-waarde lager. De 
M TR -bodem eco en M TR-bodem  (geharm oniseerd) zijn w etenschap
pelijk afgeleide w aarden1). Er heeft nog geen beleidsm atige vastste l
ling plaatsgevonden.
De EBVCec0 is gelijk aan de HC50 waarde, die wordt gehanteerd ais 
ecotoxicite itscriterium  bij het vaststellen van de urgentie van de sane
ring van een geval van bodem verontrein iging (urgentiesystem atiek).

De waarden hebben betrekking op een standaardbodem  met 10 % 
organische stof en 25 % lutum. De betrouwbaarheid van de getallen 
is per stof verschillend. Informatie over de onderbouwing van de getallen 
en de betrouwbaarheid is opgenom en in de RIVM rapportages.

A C MTR-bodem eco

(incl. AC)

MTR-bodem
(geharmonseerd)
(incl. AC)

E B V C eco

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

Arseen 29 34 34 40
Cadmium 0 , 8 1 ,6 1 , 6 1 2

Chroom 1 0 0 1 0 0 1 0 0 230
Koper 36 40 40 190
Kwik 0,3 2 , 2 2 , 2 1 0

Lood 85 140 140 290
Methyl-kwik 0,3 0,67 0,67
Nikkel 35 38 38 2 1 0

Zink 140 160 160 720

Antimoon 3,0 3,5 3,5 2890
Barium 155 165 165
Beryllium
Boor

1 ,1 1 , 1 1 ,1 29
7

Kobalt 9,0 33 33
Molybdeen 0,5 254 254
Selenium 0,7 0,81 0,81 5*
Thallium 1 , 0 1,3 1,3 14*
Tin (anorganisch) 19 53 53 910*
Vanadium
Zilver

42 43 43 250*
15

Noot
1 RIVM (1999). Environmental risk limits in 

the Netherlands. RIVM report nr. 601640001.
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AC MTR-bodem MTR-bodemeco
(geharmoniseerd)

(incl. AC) (incl. AC)
mg/kgds mg/kgds mg/kgds

4-Xylene 14 14
Benzeen 9,5 0,95
Ethylbenzeen 3,1 3,1
Fenol 
p-Cresol
Styreen 25 25
Tolueen 1,4 1,4
1.2.3-Trimethylbenzeen
1.2.4-Trlmethylbenzeen
1.3.5-Trimethylbenzeen
1.2.3.4-Tetramethylbenzeen
1.2.3.5-Tetramethylbenzeen
1.2.4.5-Tetramethylbenzeen

1.1-Dlchloorethaan 23 1,5
1.2-Dichloorethaan 29 1,5
Dichloormethaan 36 36
Tetrachloormethaan 37 37
Tetrachlooretheen 0,16 0,16
Trichloormethaan 19 1,9
Trichlooretheen 13 13
Vinylchlorlde 14 1,4
1.1.1-Trichloorethaan 6,9 6,9
1.1.2-Trichloorethaan 39 39
Dichloorpropaan
1.2-Dlchloorpropaan 4,2 4,2
1.3-Dlchloorpropaan 26 0,18
1.1-Dichlooretheen 12 12
1.2-Dichlooretheen (cis en trans) 22 22
Tribroommethaan
3-Chloorpropeen 0,0048 0,0048
1.3-Dichloorpropeen 0,023 0,023
2.3-Dichloorpropeen 0,044 0,044
1.1.2.2-Tetrachloorethaan 14 14
Pentachloorethaan 49 49
Hexachloorethaan 17 17

Monochloorbenzeen 7,6 7,6
1.2-Dlchloorbenzeen 5,5 5,5
1.3-Dichloorbenzeen 0,4 0,4
1.4-Dichloorbenzeen (=p-) 0,4 0,4
1.2.3-Trichloorbenzeen 0,24 0,24
1.2.4-Trichloorbenzeen 0,24 0,24
1.3.5-Trichloorbenzeen 0,24 0,24
1.2.3.4-Tetrachloorbenzeen 0,072 0,072
1.2.3.5-Tetrachloorbenzeen 0,072 0,072
1.2.4.5-Tetrachloorbenzeen 0,072 0,072
Pentachloorbenzeen 0,12 0,12
Hexachloorbenzeen 0,028 0,028
2-Chloorfenol
Monochloorfenolen 0,2 0,2
2.4-Dichloorfenol
Dichloorfenolen 0,20 0,20
2.3.4-Trichloorlenol
Trichloorfenolen 0,04 0,04
2.3.4.5-Tetrachloorfenol
Tetrachloorfenolen 0,3 0,3

mg/kgds

25

40
50

130
240
192
202
321
325
397

42
60
60
60
60
60
60
60
88

460*
125*

130*
238
300*

30

30

30

30

30
30
10

10

10

10
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AC

mg/kgds

MTR-bodem e<

(incl. AC) 
mg/kgds

MTR-bodem
(geharmoniseerd)
(incl. AC) 
mg/kgds

EBVC

mg/kgds

Pentachloorfenol 
4-Chloor-2 methylfenol 
4-Chloor-3 methylfenol
2-Monochloortolueen
3-Monochloortolueen
4-Monochloortolueen

0,20

33
33
33

0,20

33
33
33

5
15*

15*

Monochlooranilines
Dichlooranilines
Trichlooranilines
Tetrachlooranilines
Pentachlooranilines
Methylanilines
Dimethylanilines
Trimethylanilines
Nitro-aniline
4-Nitro-N-fenylaniline
Dinitroanilines
Chloornitroanilines
Dichloornitroanilines
Chloormethylanilines

5,1
7,8
0,13
0,17
1,5
0,03
0,35
0,87
1,45
0,53
0,23
0,04
0,06
0,02

5,1
7,8
0,42
0,17
0,06
0,03
0,35
0,87
1,45
0,53
0,23
0,04
0,06
0,02

46*
43*

7,8*
27*

5,9*

Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indenopyreen

0,14
0,12
0,51
2,6
0,25

11
2,4
0,26

0,14
0,12
0,51
2,6
0,25

11
2,4
0,26
8
6

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Pentachloorbenzeen
Hexachloorbenzeen
Aldrin
Dieldrin
Aldrin + dieldrin
Endrin
DDT
DDD
DDE
a-Endosulfan
a-HCH
p-HCH
y-HCH (=lindaan)
8 -HCH
HCH
Heptachloor
Heptachloor-epoxide
Chloordaan
2,5,2’-Trichloorbifenyl
Hexachloorbifenyl
Dioxine (2,3,7,8-TCDD)

0 ,1 2 i
0,028i
0,05i
0,05i
0,05
0,00095
0 , 0 1  i
0 , 0 1  i
0 , 0 1  i
0,05i
0 ,2 2 i
0,092i
0,005i

0,0007i
0.0007Í
0,0043i

0 ,1 2 i
0,028i
0,05i
0,05i
0,05
0,0029i
0 , 0 1  i
0 , 0 1  i
0 , 0 1  i
0,05¡
0 ,2 2 i
0,092i
0,005i

0,0007i
0,0007i
0,0043i

30
30

0,35
4

0,05
4

4
7,1
2
2
2
2
2
1

5,4
70
70

0,046*:

Tributyltin oxide (=TBTO) 0,003 0,003 0,48
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AC MTR-bodem MTR-bodem EBVC
eco eco

(geharmoniseerd)
(incl. AC) (incl. AC)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

Fentinacetaat 5,14

Methylethylketon 175
Isopropanol 2 2 0 *
Ethylacetaat 6 8 *
1,2-Butylacetaat 196*
Ethyleenglycol 90
Diethyleenglycol 450000
Acrylonitril 0,00068 0,00068 1,3
Formaldehyde 0,30
Methanol 33
Butanol 26
Butylacetaat 95
Methyl tert-butylether 125

Azinfos methyl 1,5
MCPA 95*
Carbaryl 0,0047 0,0047 5
Carbofuran 1,5
Chloorpyritos 0,00036 0,0011
Fenthion 0,00035 0,00035
Propoxur 0,75
Maneb 35
Thiram 0,038 0,038
Atrazin 6

Cyclohexanon 650
Butylbenzylftalaat 60
Di(2-ethylhexyl)ftalaat 60
Pyridine 150
Ethyleen 5,8 5,8
Ethyleen oxide 0,0021 0,0021
Quintozene 0,33 0,33

legenda
EBVC = Ernstige bodemverontreinigingsconcentratie
AC = Achtergrondsconcentratie
i : in de bron aangeduid ais indicatief
* : voorgestelde waarde door het RIVM (nog niet opgenomen in een Circulaire in het kader

van de W et bodembescherming)
** : de evaluatie vond plaats in 1993. Omdat nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen,

zal dioxine opnieuw geevalueerd worden
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Bijlage 21 LAC SIGNAALWAARDEN
(de LAC -signaalw aarden w orden m om enteel herzien. 
De herziene waarden zijn in 2000 te verw ach ten)

Bron: LAC, 1991. LAC-signaalwaarden. Landbouw Advies Commissie, 
werkgroep verontre inigde gronden. M inisterie Landbouw, N atuurbe
heer en V isserij, decem ber 1991, 's-Gravenhage.

LAC-signaalwaarden voor metalen in mg/kg droge stof (grond)

Grasland Grasland Akkerbouwland waarop Overige akkerbouwteelten Siert
Schapen runderen veevoedergewassen en voedingstu inbouw

Arseen” Zand 30 30 30 30 30
Klei 50 50 50 50 50
Veen 50 50 50 50 50

Cadmium Zand 2 2 0,5 0,5 5
Klei 3 3 1 1 1 0

Veen 3 3 1 1 1 0

Chroom** Zand 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Klei 300 300 300 300 300
Veen 300 300 300 300 300

Koper Zand 30 50 50 50 50
Klei 30 80 80 2 0 0 2 0 0

Veen 30 80 80 2 0 0 2 0 0

Kwik** Zand 2 2 2 2 2

Klei 2 2 2 2 2

Veen 2 2 2 2 2

Lood Zand 150 150 150 1 0 0 500
Klei 150 150 150 2 0 0 * 800
Veen 150 150 150 2 0 0 * 800

Nikkel** Zand 15 15 15 15 15
Klei 50 50 50 50 50
Veen 70 70 70 70 70

Zink Zand 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Klei 350 350 350 350 350
Veen 350 350 350 350 350

legenda
• deze waarde moet met voorzichtigheid worden gehanteerd, mede door het ontbreken van voldoende

kennis over onder andere atmosferische depositie. Dit laatste verhoogt namelijk het loodgehalte, terwijl 
dit niet door effecten uit de grond wordt veroorzaakt.

** geen uitsplitsing naar bodemgebruik i.v.m. ontbreken van voldoende gegevens (zelfde waarde voor
verschillende typen bodemgebruik)

Zand : zandgronden met 0-8 % lutum en 0-22,5 % organisch stof
Klei : kleigronden met 8-50 % lutum en 0-22,5 % organisch stof
Veen : veengronden met 0-50 % lutum en 22,5-50 % organisch stof
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LAC-signaalwaarden voor organochloorverbindingen in mg/kg droge stof 
(grond)

Signaalwaarden Signaalwaarden
voor grasland voor maispercelen

Aldrin/D ieldrin 0,3 0,5
DDT totaal 2,5 4
Endrin 0 , 2 0,4
Alfa-HCH 0,3 0,5
Beta-HCH 0 , 1 0 , 2

Gamma-HCH 2,5 4
Heptachloor (epoxide) 0 , 1 0 , 2

HCB 0,3 0,5
PCB 153 0 , 1 0 , 2

PCB 138 0 , 1 0 , 2

Dioxinen 0,00001 TEQ 0,00001 TEQ

legenda
TEQ = Toxiciteits Equivalenten, dat is een maat om de giftigheid van dioxinen uit te

drukken ais de giftigheid van de meest toxische verbinding uit de groep, namelijk 
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-dioxine
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Bijlage 22 Bodemgebruikswaarden (BGW)

Bron: [referentie 53]

Bodemgebruikwaarden per bodemgebruiksvorm, in relatie tot streefwaarden en interventiewaarden voor een standaardbodem 
(mg/kg)

Stof Streefwaarde Bodemgebruiksvorm Interventiewaarde
Wonen en intensief Extensief gebruikt Bebouwing en Landbouw
gebruikt openbaar (openbaar) groen verharding en natuur
groen

Arseen 29 40 40 “ maatwerk 
per geval

55

Cadmium 0 , 8 1 1 2 maatwerk 
per geval

1 2

Chroom 1 0 0 300 380 maatwerk 
per geval

380

Koper 36 80 190 maatwerk 
per geval

190

Nikkel 35 50 2 1 0 • maatwerk 
per geval

2 1 0

Zink 140 350 720 " maatwerk 
per geval

720

Lood 85 85 290 " maatwerk 
per geval

530

Kwik 0,3 2 1 0 maatwerk 
per geval

1 0

PAK 1 2 40 maatwerk 
per geval

40

DDT+DDD+
DDE

0 , 0 1 2,5 4 maatwerk 
per geval

4

Aldrin+
dieldrin+
endrin

0,005 0 , 2 4 " maatwerk 
per geval

4

Andere
stoffen

(voorlopig)
streefwaarde

(voorlopig)
interventiewaarde

- maatwerk 
per geval

-

legenda
- niet van toepassing
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Bijlage 23 Kritische milieuconcentraties in 
organismen

Het meten van concentraties van stoffen in organism en geeft inzicht 
in de b iologische beschikbaarheid. De resultaten van deze metingen 
kunnen worden gerelateerd aan de chem ische kwalite it van w ater en 
sedim ent en aan effecten, die voorkom en op bepaalde soorten in het 
veld.

In het kader van de biologische monitoring van zoete rijkswateren w or
den metingen verricht aan de aal en de driehoeksm ossel. Toetsing van 
de gemeten gehaltes in de organism en kan plaatsvinden aan kritische 
m ilieuconcentraties, die zijn berekend uit de verm enigvuldiging van het 
MTR voor oppervlaktew ater (opgeloste fractie) met de bioconcentratie- 
factor (BCF). Voorbeeld:

stof MTR oppervlaktewater BCF kritische mllleuconcentratle
(opgelost, pg/l) (l/kg) In mosselen;

(MTR*BCF*10-6)

DDT 0,0004 151000 60 pg/kg versgewicht

Een overschrijd ing van de kritische m illeuconcentratie  in mosselen is 
een indicatie voor overschrijd ing van het MTR in oppervlaktewater.

O nderstaande tabel bevat een overzicht van BCF waarden (vis, m os
sel) voor stoffen die kunnen accum uleren in organism en. De MTR 
w aarden voor oppervlaktew ater (opgeloste fractie) zijn opgenom en in 
bijlage 5.1.

stof BCFnoHH bron
(i/kg) (l/kg)

Aldrin 6700 2200 Van de Plassche, 1994
Dieldrin 6700 2200 Van de Plassche, 1994
Endrin 4300 1800 Van de Plassche, 1994
alpha-HCH 650 78 (a) Van de Plassche, 1994
beta-HCH 800 90 (a) Van de Plassche, 1994
gamma-HCH (lindaan) 480 200 Van de Plassche, 1994
Endosulfan 2800 53 Van de Plassche, 1994
Pentachloorbenzeen 5300 2000 (a) Van de Plassche, 1994
Hexachloorbenzeen 18000 7000 (a) Van de Plassche, 1994
Heptachloor 5800 6300 Van de Plassche, 1994
Heptachloor-epoxide 14000 1700 Van de Plassche, 1994
DDD 80000 (a) 22000 (a) Van de Plassche, 1994
DDE 51000 118000 Van de Plassche, 1994
DDT 52000 151000 Van de Plassche, 1994
Chloordaan 22000 5400 Van de Plassche, 1994
Anorganisch kwik 3000 2540 Slooft e t al, 1995
Methyl-kwik 21700 13000 Smit e i al, 2000
Koper 120 1000 Smit et al, 2000
Cadmium 91 4900 Smit et al, 2000

legenda
(a) berekende waarde
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