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Overzicht rapporten ClW/CUWVO VI 

................................................................................... 

Door werkgroep VI van de CIWICUWVO zijn reeds eerder rapporten uit- 
gebracht over: 

- verf-, lak- en drukinktfabrieken 
- grafische industrie 
- ziekenhuizen 
- diffuse bronnen 
- fotografische industrie 
- afvalstortplaatsen 
- bedrijven voor oppervlaktebehandeling van metalen 
- houtreinigingsbedrijven 
- stralen en conserveren van mobiele objecten 
- champignonteeltbedrijven 
- grondwaterbehandeling bij bodemsaneringsprojecten 
- laboratoria 
- bestrijdingsmiddelen-formulerende bedrijven, 
- auto- en aanverwante bedrijven 
- zeefdrukkerijen 
- tandheelkundige verzorging 
- agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen 
- het stralen en conserveren bij scheepswerven voor 

- houtimpregneerbedrijven 
- overstortingen uit rioolstelsels en regenwaterlozingen 
- handhaving van Wvo-vergunningen 
- glastuinbouw 
- bloembollenteelt - deelrapport 1 
- vatenwasserijen 
- farmaceutische industrie 
- autowrakkeninrichtingen 
- textielveredelingsindustrie 
- GFT-afvalverwerking 
- levensmiddelenindustrie, nutriëntenemissies 
- Iandbouwloonbedrijven 
- melk(rund)veehouderijen 
- handboek Wvo-vergunningverlening 
- risico’s van onvoorziene lozingen 
- recirculatie drainagewater van grondgebonden 

glastuinbouwbedrijven 
- witloftrekkerijen 
- watersportinrichtingen 
- boom- en vasteplantenteelt 

beroepsvaart en grote jachten 

1979 
1982 
1986 
1986 
1987 
1987 

1 981 I1 987 
1988 
1988 

1 98511 989 
1989 

198Z1989 
198011 989 
197911 989 

1989 
1990 
1990 

1991 
198611 992 

1992 
1992 

1992/1993 
1993 
1993 
1993 
1993 

198811 993 
1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1996 

1996 
1996 
1996 
1996 

Bovenstaande rapporten kunnen worden aangevraagd bij het secretari- 
aat van de CIWICUWVO, Hoofddirectie van de Waterstaat, postbus 
20906,2500 EX Den Haag, telefoon (070) 351 8038. 
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Voorwoord 

................................................................................... 

Het Dpstellen van de Handreiking Regionale Aanpak Diffuse Bronnen is 
Begeleid door de gelijknamige subwerkgroep van werkgroep VI van de 
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO (CiW/CUWVO). De subwerk- 
groep was als volgt samengesteld: 

ir. R. Gerritsen (voorzitter) 
ing. R. Hakkenes (secretaris) 
drs. V.W.J. van den Bergen 
ing. J. Graansma 
ir. L.J. Hooykaas 
ir. J.H.J. Hulskotte 
mevr. ing. I. Romijn 
ir. M.A. de Ruiter 
ing. J.F.J. Schoot Uiterkamp 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Ministerie van VROM-DGM 
RWS-directie Noord-Holland 
Waterschap Friesland 
TNO-Milieu en Energie 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Utrecht 
RIZA 

De Handreiking is opgesteld op initiatief van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. De heer ir. J.H.J. Hulskotte (TNO-Milieu, Energie en 
Procesinnovatie) heeft in samenwerking met de heer ir. R. Gerritsen 
(Rijnland) -in opdracht van Rijnland- de Handreiking opgesteld. 
Financiers van de Handreiking zijn: Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Stuurgroep Groene Hart (ROM-subsidie), STOWA, provincie Zuid- 
Holland en RIZA. 

Het oppervlaktewater en de waterbodem in Nederland voldoen op vele 
lokaties niet aan de grenswaarden. Verontreiniging vanuit vele bronnen is 
hier de oorzaak van. Terwijl de bijdrage van puntbronnen langzaam ver- 
der afneemt, spelen diffuse bronnen zowel bij verontreiniging van opper- 
vlaktewater als van waterbodems een steeds grotere rol. Als gevolg hier- 
van vraagt de sanering van diffuse bronnen van waterverontreiniging 
meer aandacht. Belangrijke diffuse bronnen zijn verkeer, landbouw, huis- 
houdens, bouwmaterialen en atmosferische depositie. 

Het doel van deze Handreiking is de regionale overheden en met name 
de waterkwaliteitsbeheerders met een duidelijke methode en uniforme 
basisgegevens te stimuleren diffuse bronnen regionaal aan te pakken. 
Deze Handreiking is bedoeld als een "kookboek met ingrediënten, tips 
en aanbevelingen voor regionale overheden en met name de waterkwali- 
teitsbeheerders. 

De Handreiking doet aanbevelingen voor het in beeld brengen van de 
water(bodem)kwaliteit, het vaststellen van regionale ernissiereductiedoel- 
stellingen, het inventariseren van diffuse bronnen, het formuleren van 
maatregelen en het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. 

Diffuse bronnen vormen een probleem, veroorzaakt door velen. Een suc- 
cesvolle bestrijding ervan vraagt om samenwerking van zoveel mogelijk 
partijen met maatregelen die elkaar versterken en aanvullen. Bij iedere 
stap in de aanpak van diffuse bronnen geeft de Handreiking aanbevelin- 
gen voor een projectmatige benadering waarbij alle partijen op het juiste 
moment in het proces worden betrokken. 
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Het initiatief voor de inventarisatie van bronnen van waterverontreiniging 
en het opstellen van regionale plannen van aanpak gaat veelal uit van de 
waterkwaliteitsbeheerder. De in 1996 in alle provincies ingestelde regio- 
nale platforms diffuse bronnen kunnen in aansluiting op de activiteiten 
van de waterkwaliteitsbeheerder een belangrijke rol spelen in het opstel- 
len en daadwerkelijk uitvoeren van de regionale plannen van aanpak. 

Een eerste concept van de Handreiking is in juni 1996 voor commentaar 
naar een “lezerspanel” gestuurd, bestaande uit personen werkzaam bij 
waterkwaliteitsbeheerders. De gemaakte op- en aanmerkingen zijn 
zoveel mogelijk verwerkt. 

Het is de bedoeling om periodiek te bezien welke onderdelen van de 
Handreiking herziening behoeven en welke nieuwe onderwerpen moeten 
worden toegevoegd. Als men in de praktijk met de Handreiking gaat wer- 
ken, zal blijken welke aanpassingen en aanvullingen nodig zijn. 
Suggesties voor aanpassingen zijn welkom en kunnen tussentijds wor- 
den ingediend bij de secretaris van CIW/CUWVO VI, p/a RIZA, Postbus 
17, 8200 AA Lelystad, telefoon 0320 - 29851 8. 
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Inleiding 

................................................................................... 

De laatste jaren stagneert de verbetering van de waterkwaliteit. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is de verontreiniging van het oppervlakte- 
water door diffuse bronnen. Naarmate de verontreiniging vanuit puntlo- 
zers (industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties) steeds meer beheers- 
baar wordt, vraagt de sanering van de diffuse bronnen van waterveront- 
reiniging meer aandacht. 

Aanpak van diffuse bronnen betekent welovewogen keuzen maken. 
Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken. Regionale aanpak van diffuse 
bronnen vraagt om een prioriteitsstelling en een planmatige aanpak op 
basis van goede kennis van de regio. Het opzetten van een gebiedsge- 
richte emissie-analyse van punt- en diffuse bronnen is hiervoor noodza- 
kelijk. Uiteraard zal bij het stellen van prioriteiten ook rekening moeten 
worden gehouden met de problemen optreden in watersystemen waarop 
het onderzochte watersysteem afwatert. Tijdig overleg en vroegtijdige 
betrokkenheid van de waterbeheerder van het ontvangende oppervlakte- 
water is noodzakelijk. 

Een aantal waterbeheerders is reeds gestart met de inventarisatie en 
aanpak van diffuse bronnen. Andere waterbeheerders nog niet. Dit komt 
onder meer, omdat een goede betrouwbare methodiek voor het in beeld 
brengen van diffuse bronnen heeft ontbroken. De waterkwaliteitsbeheer- 
ders die wel inventarisaties uitvoeren gaan van verschillende basisgege- 
vens uit en gebruiken verschillende methoden voor het berekenen van 
emissies uit diffuse bronnen. Resultaten van deze inventarisaties zijn 
hierdoor onderling niet vergelijkbaar en overal wordt opnieuw het wiel uit- 
gevonden. 

Het doel van deze Handreiking is de regionale overheden en met name 
de waterkwaliteitsbeheerders te stimuleren regionale plannen voor de 
aanpak van diffuse bronnen op te stellen en uit te voeren. In deze 
Handreiking wordt hiertoe een duidelijke methode geschetst en worden 
uniforme basisgegevens geleverd. De uniforme basisgegevens zijn door 
het RIZA in samenwerking met het RIVM opgesteld. 

Het milieu- en waterbeleid richt zich in de eerste plaats op het voorko- 
men van het ontstaan van verontreiniging via de aanpak aan de bron. Bij 
diffuse bronnen het een combinatie van generieke- en regionale maatre- 
gelen die tot een succesvolle aanpak leiden. Deze Handreiking biedt een 
gestructureerde methode om te komen tot regionale prioriteitstelling in 
de aanpak van diffuse bronnen van waterverontreining. Tevens biedt de 
Handreiking een methode om te komen tot het opstellen en uitvoeren 
van regionale plannen van aanpak. Het initiatief voor de inventarisatie 
van bronnen van waterverontreiniging en het opstellen van regionale 
plannen van aanpak gaat veelal uit van de waterkwaliteitsbeheerder. De 
in 1996 in alle provincies ingestelde regionale platforms diffuse bronnen 
kunnen in aansluiting op de activiteiten van de waterkwaliteitsbeheerder 
een belangrijke rol spelen in het opstellen en het daadwerkelijk uitvoeren 
van de regionale plannen van aanpak. 
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Leeswijzer 

De methode die in de Handreiking wordt aangereikt, beslaat 3 stappen: 

hoofdstuk 1. Systematisch in beeld brengen c.q. berekenen van: 
- regionale emissiereductiedoelstellingen; 
- emissiebronnen en hun bijdrage aan de waterver- 

ontreiniging. 
Gestructureerd aanpakken van bepaalde diffuse 
bronnen door: 
- maatregelenpakket op te stellen; 
- plan van aanpak op te stellen; 
- plan van aanpak uit te voeren. 
Volgen van de ontwikkelingen na het uitvoeren van 
het plan van aanpak (monitoren). 

hoofdstuk 2. 

hoofdstuk 3. 

Bij iedere stap geeft de Handreiking aanbevelingen voor een projectmati- 
ge benadering waarbij alle partijen op het juiste moment in het proces 
worden betrokken. Daarnaast geeft de Handreiking vuistregels voor een 
succesvolle uitvoering. Cruciaal in de voorgestelde aanpak is dat men 
zich eerst een goed beeld vormt van de waterkwaliteit op basis van 
bestaande en aanvullende meetgegevens (hoofdstuk 1 ), alvorens men 
tot aanpak van diffuse bronnen overgaat (hoofdstuk 2). 

In de bijlagen zijn basisgegevens, nodig voor de inventarisaties, in de 
vorm van lijsten of verwijzingen opgenomen. 
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1 inventariseren van de 

0 1.1.4 (2 dagen) 
Zijn voldoende waterkwaliteitsgegevens Nee 
aanwezig? 

water kwal i teitspro blemen 

5 1.2 (2 weken - 12 maanden) 
Vul waterkwaliteitsgegevens aan 

................................................................................... 

Leeswijzer 

In dit hoofdstuk wordt beschreven via welke stappen (zie figuur 1) u een 
beeld kunt krijgen van: 

a. de actuele waterkwaliteit*) in uw gebied in vergelijking tot de grens- en 
streefwaarden (9 1.1 t/m 9 1.2). 
Indien onvoldoende waterkwaliteitsgegevens aanwezig zijn, vindt u in 
9 1.2 suggesties voor het optimaal gebruiken van de gegevens die wèl 
beschikbaar zijn en voor het opzetten van een eventueel aanvullend 
meetprogramma. Uitvoering van dit meetprogramma hoeft u overigens 
niet te verhinderen vast te beginnen met het in kaart brengen en aan- 
pakken van diffuse bronnen (§ 1.3 en hoofdstuk 2); 

b. de bronnen van verontreiniging die de waterkwaliteit bepalen (3 1.3) 

Indien u reeds goed op de hoogte bent van de probleemstoffen in uw 
gebied en ook de bronnen van deze stoffen reeds in kaart hebt gebracht, 
kunt u doorgaan naar hoofdstuk 2 (Aanpakken van diffuse bronnen). 

Figuur I: 
Stroomschema voor het inventariseren totale doorlooptijd : 3 maanden - 1 jaar 
van de waterkwaliteitsproblemen 

0 1.1 (2 weken) 
Gebruik de bestaande informatie 

9 1.3 (2 -4 maanden 
Bepaal de bronnen van de probleemstoffen I /  

I ’  I 

? In deze Handreiking wordt met waterkwaliteit bedoeld zowel 
de kwaliteit van het oppervlaktewater als de kwaliteit van de 
waterbodem in een bepaald watersysteem. 
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Organisatie van 1.1 en 1.2 

In het beginstadium is de waterkwaliteitsbeheerder veelal de initiërende 
partij. Hij heeft tot eerste taak binnen de eigen organisatie bewustzijn te 
ontwikkelen ten aanzien van diffuse bronnen en de mogelijkheden voor 
een lokale aanpak. 
Met impulsen van buiten als lezingen over succesvolle proefprojecten 
kan hij het draagvlak vergroten. 
Een aanbevolen werkwijze is de volgende: 

- formeren van een interne projectgroep (dan wel een organisatie-een- 

- deze verantwoordelijk stellen voor de uitvoering van 1.1 en 1.2; 
- gezamenlijk tijd en budget bepalen voor het project; 
- projectleider en projectmedewerkers benoemen. 

heid speciaal vrijstellen voor de aanpak diffuse bronnen); 

Financiering 
De uitvoering van dit deel van de inventarisatie behoort tot het reguliere 
werk van de waterkwaliteitsbeheerder. Deze financiert het onderzoek dan 
ook zelf. 

Informatie 
Het is ook in dit vroege stadium al zinnig de resultaten van het onderzoek 
te vertalen voor en te communiceren met andere overheden, doelgroe- 
pen en burgers. 

1.1 Gebruik de bestaande informatie over water(b0dem)kwaliteit 

Vaak geeft een goed gebruik van bestaande gegevens al een bruikbare 
indicatie welke stoffen waar in uw gebied problemen vormen voor de 
water(b0dem)kwaliteit. Als er geen of onvoldoende resultaten van 
water(b0dem)kwaiiteitsmetingen bekend zijn, zijn er verschillende moge- 
lijkheden om dit te ondervangen. Leveren deze niet voldoende op, dan is 
het raadzaam een aanvullend meetprogramma op te starten om de 
benodigde gegevens alsnog in handen te krijgen. 
Terwijl dit aanvullende meetprogramma loopt, kunt u reeds beginnen met 
het in kaart brengen van de bronnen van waterverontreiniging in het 
gekozen gebied. 

1.1.1 Baken het onderzoek af 

Resultaat 
Het eindresultaat van deze stap is een duidelijke afbakening van het 
gebied en het tijdsinterval waarbinnen de waterkwaliteitsgegevens verza- 
meld worden. 

Activiteiten 
1. Gebied afbakenen 

Er kunnen allerlei specifieke omstandigheden zijn waardoor 
een gebied in de belangstelling staat (zie inleiding). Wat de 
reden ook is dat u een bepaald gebied voor een studie uit- 
kiest, in alle gevallen is het zeer aan te raden om bij de 
gebiedsafbakening uit te gaan van waterhuishoudkundige 
grenzen (zie verwijsinformatie). Hierdoor worden de (directe) 
invloeden op het watersysteem zo goed mogelijk meegeno- 
men. Een op deze wijze afgebakende waterhuishoudkundige 
eenheid kan de omvang hebben van een stroomgebied. 
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2. Tijd afbakenen 
Neem, indien aanwezig, de gegevens van de laatste vier jaar. 
Hiermee schakelt u toevallige verschillen door weersinvloeden 
uit. Indien in bepaalde gebieden seizoensgebonden factoren 
spelen, kunt u deze als uitgangspunt nemen voor het ordenen 
van de meetgegevens (mits beschikbaar). 

- In deze fase is het niet zinvol om bepaalde stoffen al uit te 
sluiten. Dat betekent dat u in eerste instantie dus het beste 
gebruik kunt maken van alle beschikbare meetgegevens. 

- Door de lijst van gemeten stoffen te leggen naast het over- 
zicht van te verwachten bronnen (zie bijlage 2: Belangrijke 
bronnen van stoffen) ziet u waar de stoffenlijst eventueel 
aangevuld kan worden. 

3. Stoffenlijst opstellen 

, 

Aandachtspunten 
- In het algemeen is het onverstandig om gegevens die ouder dan tien 
jaar zijn, te gebruiken. Bij gegevens van vijf jaar en ouder is het raad- 
zaam zich op de hoogte te stellen van veranderingen in het gebied die 
belangrijke invloed op de emissie gehad kunnen hebben (bijvoorbeeld 
veranderingen in grondgebruik). 

zaak ervoor te zorgen dat het systeem voldoende is af te bakenen en 
dat de overdrachtpunten (met andere waterhuishoudkundige eenheden) 
eenduidig zijn aan te wijzen. 

- Het is aan te bevelen de gebieden die u kiest, zodanig te nemen dat er 
voldoende representatieve monsterpunten aanwezig zijn. Voor stroom- 
gebieden is dit minimaal één monsterpunt in de benedenloop van een 
watergang. Voor vlakke gebieden (polders) zal dit aantal hoger zijn. 

- Bij een keuze voor kleinere waterhuishoudkundige eenheden is het 

Verwijsinformatie 
- Een goed uitgangspunt voor de indeling van het te onderzoeken gebied 

is de waterstaatskaart. Deze kaart is zowel op papier als in digitale 
vorm te verkrijgen bij Waterstaatskartografie (zie bijlage 3). 

- Het systeem Emissieregistratie (zie bijlage 3) bevat een geschemati- 
seerde interpretatie van de kaart van Waterstaatskartografie. 

1.1.2 Maak overzicht van waterkwaliteitsnormen 

Resultaat 
Het eindresultaat van deze stap is een lijst met waterkwaliteitsnormen 
die in het gebied van toepassing zijn. Bij de informatie over deze normen 
is het goed de bijbehorende toetsingsvoorschriften toe te voegen. (in een 
aantal CUWVO-werkgroep-V rapporten worden aanbevelingen gedaan 
voor het bemonsteren, analyseren, beoordelen en presenteren van 
waterkwaliteitsgegevens). 

Activiteiten 
Er zijn drie elkaar aanvullende manieren waarop u waterkwaliteitsnormen 
voor uw gebied kunt vaststellen: 

1. gebruik maken van de landelijk vastgestelde MILBOWA-lijst 
(=Milieucriteria voor Bodem en Water) met grens- en streef- 
waarden voor stoffen in oppervlaktewater en waterbodem; 
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2. nagaan welke functies zijn toegekend aan de oppervlaktewa- 
teren in het gekozen gebied (bijvoorbeeld zwemwater of vis- 
water) en aan de hand daarvan afleiden wat de aanvullende 
waterkwaliteitsnormen zijn; 
natuurdoeltypen toekennen in regio’s met een specifieke 
natuurfunctie en voor kritische stoffen (waarvoor de natuur- 
functies gevoelig zijn) lokale waterkwaliteitsnormen afleiden. 

3. 

Deze drie benaderingen vullen elkaar aan. U begint altijd met methode 1. 
In de gevallen waar de provincie functies heeft toegekend in het provin- 
ciale waterhuishoudingsplan die aanvullende waterkwaliteitseisen met 
zich mee brengen, scherpt u voor de betreffende regio de MILBOWA- 
normen aan. Als in uw gebied geen bijzondere functies of natuurdoelstel- 
lingen voorkomen, kunt u met methode 1 volstaan. 
U kiest aanvullend voor methode 2 of 3 indien er wel bepaalde gebieden 
met bijzondere functies (zie provinciale Waterhuishoudingsplannen) of 
natuurdoelstellingen voorkomen en onderzoekt (of laat onderzoeken) 
welke bijzondere chemische randvoorwaarden verbonden zijn aan de 
optimale ontwikkeling van zo’n gebied. 

Aandachtspunt 
- Onderbrengen van de normen in een database vereenvoudigt vergelij- 

king ervan met de meetwaarden. 

Verwijsinformatie 
- De MILBOWA-lijst is gepubliceerd in de Evaluatienota Water (TK, 

1994). In de vierde nota Waterhuishouding worden nieuwe normen 
gepubliceerd. 

- Voor de beoordeling van waterkwaliteitsgegevens is bij RIZA een speci- 
aal computerprogramma beschikbaar (RIZNSTOWA, 1995). Dit is de 
Beoordelings en Verwerkingsprogrammatuur water (Bever). 

- Informatie over natuurdoeltypen en (biologische) waterkwaliteit is te vin- 
den in Aspectenrapport Biologie (RIZA, 1996). Contactpersoon dhr. M. 
Vossen. 

1.1.3 Maak overzicht van bestaande waterkwaliteitsgegevens 

Resultaat 
Resultaat van deze stap is een compleet pakket informatie over water- 
kwaliteitsmetingen die u rechtstreeks aan de vastgestelde normen kunt 
toetsen. Indien er geen meetgegevens bekend zijn, kunt u verdergaan 
met 0 1.2. Het is overigens in deze fase van de inventarisatie handig om 
gegevens van waterdebieten te verzamelen. Zie hiervoor later in 9 1.3.4. 
(water- en stofbalansen). 

Activiteiten 

1. Clusteren van de meetgegevens van zowel water als waterbo- 
dem per waterhuishoudkundige eenheid (bijvoorbeeld polder 
of cluster van polders). 
De hiervoor te ondernemen activiteiten kunnen per geval sterk 
verschillen. Als de gegevens uit een geautomatiseerd bestand 
zijn te halen is het erg belangrijk een juiste selectie te maken. 
Staan de gegevens in meetjournaals of meetverslagen dan 
verdient het sterke aanbeveling de gebruikte gegevens alsnog 
te verwerken in een elektronische database. Dit laatste is van 
belang voor een soepele verwerking in een later stadium. 
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n 

Tabel METINGEN 

Tabel PARAMETERS 

2. Uitvoeren van eventuele voorbewerkingen op de data (volgens 
bijvoorbeeld het MILBOWA-toetsingsvoorschrift). Dit kan bij- 
voorbeeld aangeven dat u ‘uitschieters’ dient te verwijderen. 
Daarnaast kunt u jaargemiddelde concentraties en waar nodig 
(fosfaat en stikstof) het zomer- en wintergemiddelde bereke- 
nen. 

Aandachtspunten 
- Bij de monstezpunten is een onderscheid tussen ‘verdachte’ locaties en 

representatieve locaties te maken. In het verleden werden monsterpun- 
ten dikwijls op een bepaalde plaats gesitueerd, omdat in de omgeving 
van die plaats een bijzondere bron aanwezig washs. Het is goed hier bij , 

het trekken van conclusies uit de metingen (0 1.1.4) rekening mee te 
houden. 

- Het uitvoeren van toetsingsvoorschriften is eenvoudiger als u de basis- 
gegevens (rechtstreekse meetgegevens) zonder te middelen in een 
database onderbrengt. 

Bijvoorbeeld: 

Monsterpuntnummer Parameter Meetwaarde Eenheid Datum 

PPPPP YYYY 9999.999 xgll ddimmlyy 

Parameternummer Parameternaam Eenheid Methode 

YYYY fosfaat als p xgh NNlcccc 

Tabel MONSTERPUNTEN Monsterpuntnummer Coordinaat Oppervlaktewaternummer Gebiednummer 

PPPP X y  owowow 3 

Tabel OPPERVLAKTEWATEREN Waternummer Oppervlaktewaternaam 

owowow s-wetering 

Tabel GEBIEDEN Gebiednummer Gebiedsnaam 

3 polder x 

Verwijsinformatie 
Veel afgeleide informatie is wellicht terug te vinden in de meest recente 
waterbeheersplannen. Als de basisgegevens beschikbaar zijn, is het aan 
te bevelen deze integraal over te nemen, aangezien zij betere mogelijk- 
heden geven tot het maken van verschillende overzichten. 
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1.1.4 Toets meetwaarden aan de norm 

Resultaat 
Deze stap leidt tot twee resultaten: 
- de toetsingsresultaten van gemeten water- en waterbodemkwaliteitspa- 

rameters van de geselecteerde gebieden; 
- een lijst van stoffen waar niet genoeg meetgegevens van bestaan om 

de toetsing aan de water- en waterbodemkwaliteitsnormen volgens 
voorschrift te kunnen uitvoeren. 

Deze stap leidt tot voorlopige conclusies over metingen sn stoffen. 

Activiteiten 

1. Toetsen van meetwaarden aan de normen. Uitvoeren van de 
benodigde berekeningen conform het toetcingsvoorschrift 
levert op: 

a. een lijst van de stoffen in de geselecteerde gebieden en de 
mate waarin deze al dan niet voldoen aan de norm; 

b. een opsomming (in aanvulling op de lijst) van stoffen waar- 
op niet is geanalyseerd. Aanvullende metingen uitvoeren is 
noodzakelijk (als verwacht wordt dat in de betreffende regio 
bronnen aanwezig zijn die stoffen emitteren die niet zijn 
geanalyseerd). Zie hiervoor pargraaf 1.3. Met kennis van 
emissiebronnen en geëmitteerde stoffen kan besloten wor- 
den aanvullende metingen uit te voeren. De toetsingsvoor- 
schriften eisen in het algemeen tenminste tien metingen per 
jaar. Indien het aantal metingen beduidend lager is zijn aan- 
vullende metingen mogelijk noodzakelijk. Zie ook § 1.2.2; 

c. een lijst van stoffen waarvoor misschien aanvullende metin- 
gen nodig zijn, omdat niet geheel aan de toetsingsvoor- 
schriften is voldaan. De betreffende toetsresultaten hebben 
hierdoor slechts een indicatieve waarde en men dient bij de 
interpretatie ervan dan ook terughoudend te zijn. U wordt 
geadviseerd deze resultaten van markeringen te voorzien. 
Bij het opzetten van een meetplan (5  1.2.2 ) kunt u vervol- 
gens rekening houden met deze markeringen. 

1.2 Vul waterkwaliteitcgegevens aan 

In de volgende twee paragrafen wordt beschreven hoe men de ontbre- 
kende waterkwaliteitsgegevens kan aanvullen. 
Hiervoor zijn twee werkwijzen mogelijk: in de eerste plaats kunt u nagaan 
of extrapolatie mogelijk is. Blijkt dit niet het geval te zijn dan stelt u een 
plan voor aanvullende metingen op en voert dit plan uit. 

Het uitvoeren van aanvullende metingen hoeft zeker geen reden te zijn 
om het onderzoek naar de bronnen en het vervolgtraject van het formule- 
ren en uitvoeren van maatregelen uit te stellen. 

NB. Het uitvoeren van aanvullende metingen in water(bodem) is mede 
afhankelijk van de aanwezigheid van in de regio voorkomende diffuse 
bronnen van waterverontreiniging. Zie hiervoor 9 1.3. Als bijvoorbeeld uit 
5 1.3 blijkt dat jaarlijks grote hoeveelheden van stof x wordt geëmitteerd 
naar het oppervlaktewater, maar waterkwaliteitsgegevens van stof x niet 
bekend zijn wordt aanbevolen om in het aanvullende meetprogramma 
zeker stof x te meten. 
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1.2.1 Extrapoleer zo mogelijk uit bestaande gegevens 

Resultaat 
Uitvoering van deze stap levert u op: 
- als extrapolatie mogelijk is: alsnog een complete lijst van gegevens van 

waterkwaliteitsmetingen die u kunt toetsen aan de normen; 
- als extrapolatie niet mogelijk blijkt: een aanvulling op de lijst van para- 

meters en gebieden waar mogelijk aanvullende metingen nodig zijn. 

Activiteiten 
Als het aantal metingen van een stof in een gebied tussen vijf en tien ligt, 
kan men proberen de gegevens aan te vullen door extrapolatie. Hiervoor 
staan in principe drie mogelijkheden open: 

1. resultaten van vorige jaren gebruiken. Dit is mogelijk zolang 
aan de voorwaarde is voldaan dat er geen essentiële wijzigin- 
gen zijn opgetreden in het betreffende gebied met betrekking 
tot de belasting met stoffen. Hierbij moet men bijvoorbeeld 
denken aan wijzigingen in grondgebruik, bouw van woningen, 
sanering van puntlozingen, vestiging van bedrijven, aanleg 
infrastructuur en wijzigingen in peilbeheer; 
de gegevens van bepaalde gebieden die sterk op elkaar lijken 
samennemen. Dit is een optie als u van bepaalde gebieden 
geen gegevens hebt en er aangrenzende gebieden zijn die 
zich in alle opzichten ermee laten vergelijken: grondgebruik, 
woningen enz. In feite betekent dit een wijziging van de regio- 
grenzen. U breidt het gebied zodanig uit dat u over het geheel 
wèl kunt beschikken over voldoende meetgegevens. 
Opmerking: deze samenvoeging van gebieden zou al bij de 
gebiedsafbakening (9 1 .I .l) kunnen worden uitgevoerd, ware 
het niet dat in dat stadium het gebrek aan metingen van 
bepaalde stoffen meestal nog niet bekend is; 
de gegevens van een vergelijkbaar, maar niet aangrenzend 
gebied gebruiken indien naar verwachting de belasting van het 
oppervlaktewater en de bodem eveneens vergelijkbaar zijn. 
Dit vereist tenminste dat grondgebruik, bebouwing, infrastruc- 
tuur en peilbeheer in beide gebieden overeen komen. 

2. 

3. 

De uitkomsten van bovenstaande stappen zijn als volgt te verwerken: 
- resultaten toevoegen aan de lijst van waterkwaliteitsgegevens (die u 

volgens 0 1.1.3 maakte) en vervolgens de toetsing op de toegevoegde 
gegevens alsnog uitvoeren; 

metingen nodig zijn; 

schaarse bij elkaar gevoegde metingen zeer uiteenlopen en er bronnen 
voor de stof in het gebied zijn aan te wijzen. Zie onder 1.2.2. 

- ook de lijsten bijwerken waarin stoffen staan vermeld waarvoor extra 

- de stof alsnog in een meetplan opnemen, als de resultaten van de 
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1.2.2 Zet een aanvullend meetprogramma op en voer uit 

Resultaat 
Een meetprogramma voor de water(b0dem)kwaliteit dat is toegesneden 
op het kunnen uitvoeren van een toetsing aan de relevante waterkwali- 
teitsnormen. Na uitvoering van dit meetprogramma beschikt men over 
toetsbare resultaten van de metingen. 

Activiteiten 

1. Aanvullen van het bestaande meetplan voor de monitoring van 
de water(bodem)kwaliteit op basis van het in 5 1.1.4 en 5 
1.2.1 geconstateerde tekort aan metingen. Het is vanzelfspre- 
kend niet nuttig om alles te gaan meten wat men nog niet 
weet. Daarom wordt aanbevolen om rekening te houden met 
de resultaten van 5 1.3. Met dit inzicht in de diffuse bronnen 
van waterverontreiniging en de door deze bronnen geëmitteer- 
de stoffen kan een gericht meetplan opgesteld worden. 
Daarnaast met de metingen in het milieu globaal vaststellen 
hoe de stoffenbalansen binnen bepaalde gebieden in elkaar 
zitten. Zie ook 1.3.4 (controle door stoffenbalansen). Het 
definitief opstellen van stofbalansen kan in principe pas 
geschieden nadat 5 1.3 is doorlopen. 
Uitvoeren van de metingen volgens het opgestelde plan en 
vervolgens de stappen beschreven in 5 1.1.3 en 5 1.1.4 door- 
lopen. 

2. 

3. 

Aandachtspunten 
Aspecten die bij een meetplan meespelen zijn: 
- de keuze van de lokatie en het aantal monsterpunten. 

Kies monsterpunten op vaste lokaties. Kies minimaal één representatie- 
ve plaats per deelgebied (bijvoorbeeld per type grondgebruik). Kies de 
punten buiten de invloed van zeer lokale bronnen. Zorg dat de plaats 
waar bemonsterd wordt op een vrij doorstroombare plek ligt in een niet 
al te kleine doorlopende watergang. 

Beperk u bij het meetplan niet automatisch tot stoffen waar u een tekort 
aan metingen voor heeft geconstateerd. Het is belangrijk vooral stoffen 
te meten waar bronnen van zijn aan te wijzen in het gebied (als dat nog 
niet is gebeurd). Mogelijk is ter compensatie van de extra kosten als 
gevolg van de extra metingen wat te bezuinigen op metingen van stof- 
fen of parameters die niet of nauwelijks meer worden gebruikt (bijvoor- 
beeld DDT, PCB, Pentachloorfenol). Voor bestrijdingsmiddelen geldt dat 
in Nederland enkele honderden stoffen worden toegepast. Geadviseerd 
wordt om bijvoorbeeld de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen (vaak 
niet meer dan vijf) te meten die ter plaatse worden toegepast in de 
agrarische sector (zie verwijsinformatie). 

Twaalf maal meten per jaar is gebruikelijk. Het toetsingsvoorschrift bij 
de MILBOWA-lijst gaat veelal uit van tenminste 12 metingen per jaar. 

- de keuze van de parameters. 

- de meetfrequentie. 

Verwijsinformatie 
- Er bestaat een CUWVO-aanbeveling voor het monitoren van stoffen in 

- Informatie over het gebruik van landbouwbouwbestrijdingsmiddelen is 
bodem en oppervlaktewater (CUWVO, 1990) 

beschikbaar bij: 
Dienst Landbouw voorlichting (bijlage 3) 
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1.2.3 Stel per stof de gewenste emissiereductie vast 

Resultaat 
Uitvoering van de te ondernemen activiteiten levert per stof een lijst van 
(indicatieve) reductiepercentages in de verschillende gebieden op. Indien 
men om bepaalde redenen geen emissiereductiepercentages wilt vast- 
stellen is er in elk geval een lijst met (prioritaire) stoffen waarvan de bron- 
ngn gesaneerd moeten worden. 

Activiteiten 

1. Vaststellen emissiereductiedoelstellingen 
Wie besluit om emisiereductiedoelstellingen vast te stellen kan 
in principe op twee manieren te werk gaan: 

a. de reductiepercentages afleiden van de hiervoor reeds 
beschreven regionale meetgegevens en normen. 
De berekeningen gaan volgens een vooraf bepaalde syste- 
matiek, waarna het verschil tussen gegevens en normen 
lineair wordt vertaald naar emissiereductiedoelstellingen. 

Per gebied, per jaar en per stof berekent u dan: 

Reductie% = 100 - (100 x C-norm / C-gemeten) 

(Negatieve uitkomsten kunnen gelijk worden gesteld aan nul: 
geen emissiereductie nodig) 

Indien u ziet dat de emissiereductiepercentages per jaar 
(sterk) verschillen voert u een middeling uit of u selecteert het 
percentage van het jaar dat het meest representatief wordt 
geacht. 

Opmerking: deze benadering is toe te passen zolang u geen 
aanwijzingen heeít dat u hiermee grove fouten maakt. Bij 
emissies waarbij de bodem als buffer optreedt is de benade- 
ring discutabel. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan model- 
bere keningen. 

b. de landelijk vastgestelde reductiepercentages per stof 
rechtstreeks overnemen uit de derde nota 
Waterhuishouding (NW3). 

De eerste methode verdient sterk de voorkeur omdat wat landelijk pro- 
bleemstoffen zijn dat niet noodzakelijk ook regionaal zijn. Omgekeerd 
kunnen er in bepaalde regio’s stoffen voorkomen die op landelijk niveau 
minder problematisch zijn. 

2. Vaststellen van een lijst met prioritaire stoffen 
Bovenstaande benadering is getalsmatig. Men kan ook kiezen 
voor een kwalitatieve benadering. Als u besluit om geen emis- 
siereductiedoelstellingen per stof vast te stellen, is het aan te 
raden om een lijst van stoffen samen te stellen waarvan de 
bronnen zoveel mogelijk gesaneerd moeten worden. Dit kunt u 
doenaandehandvan: 
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- de frequentie van normoverschrijding door een stof; 
- de mate van normoverschrijding; 
- het aantal plaatsen waar de norm wordt overschreden door een stof. 

In dit geval wordt aangevolen om meetbare mijlpalen/doelstellingen op 
gebiedsniveau te formuleren gerelateerd aan de emissiebron, bijvoor- 
beeld het saneren van gecreosoteerde oeverbeschoeiing in een periode 
van 10 jaar. 

Aandachtspunten 
- Het kan noodzakelijk zijn om de gemeten concentraties te corrigeren 

voor de van nature aanwezige concentratie van een stof in een bepaald 
gebied (bijvoorbeeld in een gebied waar voedselrijk kwelwater naar 
boven komt). Als u op de hoogte bent van dergelijke van nature ver- 
hoogde concentraties, is het raadzaam hiermee bij de berekening van 
de gewenste emissiereductie rekening te houden. 

Voorbeeld a.1 
(zonder correctie voor “natuurlijke” achtergrondconcentratie) 
Gemeten = 8 mg/l, Norm = 4 mg/l 
Emissiereductie = 1 O0 - (1 O0 x 4/8) = 1 O0 - 50 = 50 Y. 

Voorbeeld a.2 
(met correctie voor “natuurlijke” achtergrondconcentratie) 
Gemeten = 8 mg/l, Van nature aanwezig = 3 mg/l, Norm = 4 mg/l 
Emissiereductie = 1 O0 - (1 O0 x (4-3)/(8-3)) = 80 Y. 

Er wordt in de gepresenteerde berekening van de gewenste emissiere- 
ductie geen rekening gehouden met vastleggen in en vrijkomen uit de 
waterbodem. Evenmin als het afbreken of vervluchtigen van stoffen. 

N.B. Gebiedsvreemd water en depositie worden als ‘gewone’ bron- 
nen meegenomen bij het formuleren van emissiereductie. 

- Het is mogelijk dat de gemeten verhoogde concentraties in de waterbo- 
dem in het gebied afkomstig zijn uit inmiddels gesaneerde bronnen. 
Alvorens over te gaan tot het vaststellen van een emissiereductiedoel- 
stelling of de stof op de lijst van prioritaire stoffen te plaatsen moet deze 
situatie worden uitgesloten. Dit kunt u doen door de historie van het 
gebied (voor zover van belang voor de waterkwaliteit) in grote lijnen 
kwalitatief te omschrijven. 

Voorbeeld 
In een bepaald gebied staat een chloorfabriek die vroeger kwik gebruikte 
voor het electrolyseproces. Tot op heden worden door het rioleringssys- 
teem soms nog kleine hoeveelheden kwik afgegeven. 

Organisatie van 1.3 

Bij het bepalen van de (emissies van de) bronnen begint de reikwijdte 
van het project groter te worden. Het is goed in dit stadium de technisch 
inhoudelijke know-how van andere overheden aan te spreken door: 

- het bestuur van overheden die u wilt betrekken op de hoogte te stellen 

- zo mogelijk voor bestuurlijk fiat te zorgen; 
van het voornemen een projectteam te formeren; 
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- een projectteam te formeren met de volgende samenstelling (let op: de 
in 1996 -per provincie- ingestelde regionale platforms diffuse bronnen 
kunnen deze rol vervullen): 

projectleider en secretaris bij voorkeur geleverd door de 

deskundige Milieu/Oppervlaktewater van de provincie of een 

deskundige Milieu, ingebracht door gemeente(n) (vaak al 

deskundige op het gebied van peilbeheer afgevaardigd door 

WKB; 

andere overheid; 

werkzaam bij gemeentelijk samenwerkingsverband); 

de waterkwantiteitsbeheerder. 

Dit projectteam heeft dus een andere samenstelling dan de projectgroep 
van 1.1 en 1.2. Het heeft een informeel karakter en voert werkzaamhe- 
den van technisch inhoudelijke aard uit, die als voorbereiding dienen op 
de latere aanpak van diffuse bronnen. 

Een andere mogelijkheid is om bij de start van 1.3 een samenwerkings- 
verband aan te gaan met meerdere WKB’s, desgewenst gecoördineerd 
door de provincie. De regioteams diffuse bronnen kunnen wellicht deze 
rol vervullen. 

Financiering 
Diffuse bronnen verontreinigen naast water vaak ook bodem en lucht. 
Daarnaast moet de aanpak van diffuse bronnen van waterverontreiniging 
niet leiden tot verontreiniging van andere milieucompartimenten. Dit 
betekent dat de aanpak van diffuse bronnen niet alleen een taak is van 
de WKB’s, maar dat een samenwerking met andere overheden vaak 
noodzakelijk is. Gemeenten en provincie hebben daarom als bodem- en 
luchtbeheerder tevens de taak om te participeren in het analyseren en 
aanpakken van de problematiek van diffuse bronnen. Stimuleer dat ieder- 
een bijdraagt in de kosten van de uitvoering van het project. Dit verhoogt 
de betrokkenheid bij het uitvoeren van onderzoek, gezamenlijk trekken 
van conclusies en uiteindelijk kiezen voor de aanpak van bepaalde bron- 
nen. 

informatie 
Met het betrekken van meerdere partners gaat de informatievoorziening 
ook een belangrijker rol spelen. In dit stadium is een goede aanpak: 

- starten met het opstellen van een concept Plan van Aanpak voor het 
project; 

- een duidelijke taakopdracht formuleren waar iedereen zich in kan vin- 
den; 

- de resultaten van 1.3 verspreiden onder andere overheden, burgers en 
in het bijzonder onder belangrijke doelgroepen; 

- veel zorg besteden aan het goed informeren van de eigen organisatie 
van de WKB, bijvoorbeeld door een discussiebijeenkomst te organise- 
ren. 

1.3 Bepaal de bronnen van de probleemctoffen 

Nu bekend is welke stoffen in een bepaalde regio problemen geven voor 
de waterkwaliteit, is het van belang de oorzaken (bronnen) van het voor- 
komen van deze stoffen op te sporen. Het is tevens belangrijk te weten 
wat de relatieve bijdrage van de bronnen aan de waterkwaliteit is. In de 
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volgende paragrafen wordt beschreven hoe men de invloed van de diver- 
se bronnen op de belasting van het oppervlaktewater kan bepalen. 

1.3.1 Baken het emissie-onderzoek af 

Resultaat 
Na uitvoering van de hieronder beschreven stappen resulteert een duide- 
lijk begrensd emissieonderzoek. Helder is welke stoffen, bronnen en 
gebieden binnen welk tijdvak onderzocht moeten worden. 

Activiteiten 
Afbakening van het emissie-onderzoek is nodig voor een efficiënte uit- 
voering en voor een goede afstemming met de organisatie en interpreta- 
tie van de waterkwaliteitsgegevens. 
Bij de afbakening van het emissie-onderzoek kunt u zich bij ieder punt 
twee vragen stellen: 

+ is het genoeg ? 
+ is het niet te veel ? 

1. Kiezen van stoffen 

+ is het genoeg? 
Wat de probleemstoffen in het water en de waterbodem zijn, 
is voor een deel bekend (resultaat van § 1.1.4). Van de stof- 
fen die de normen overschrijden brengt u in elk geval de 
bronnen in kaart. Daarnaast zullen er stoffen voorkomen 
waarover nog twijfels bestaan, omdat de metingen nog niet 
zijn afgerond. Deze stoffen gaan ook mee in de inventarisa- 
tie. In veel gevallen zult u dan komen tot de keuze van nut- 
riënten, een aantal metalen, PAK’S en een aantal bestrij- 
dingsmiddelen. Welke stoffen dat precies zijn zal per gebied 
verschillen. 

In het milieu (met name waterbodem) komen dikwijls stoffen 
voor die de normen overschrijden zonder dat er lokale bron- 
nen voor zijn aan te wijzen. Dit kunnen bijvoorbeeld verbo- 
den bestrijdingsmiddelen zijn (DDT) en/of zeer persistente 
stoffen (PCBs). Het heeft vaak geen zin om hier veel ener- 
gie in te steken. U moet aanwijzigingen hebben van structu- 
reel actieve bronnen in een regio eer het zin heeft een stof 
mee te nemen in de inventarisatie. 

+ is het niet te veel ? 

2. Kiezen van mee te nemen bronnen 

+ is het genoeg ? 
De grote puntlozers horen (als deze er nog zijn) in ieder 
geval binnen de afbakening. Dit kunnen effluenten van riool- 
waterzuiveringen en van bijzondere bedrijven zijn. 
Voor de diffuse bronnen maakt u eerst een overzicht van de 
mate waarin veel voorkomende diffuse bronnen als land- 
bouw, verkeer, scheepvaart, overstorten, atmosferische 
depositie, oeverbeschoeiingen, bebouwing etc in het te 
onderzoeken gebied voorkomen. Bijlage 2 (stoffen, bronnen, 
routes) kan hiervoor aanknopingspunten geven. Hierin vindt 
u voor veel stoffen de belangrijke diffuse bronnen vermeld. 
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+ is het niet te veel ? 
Pas als zeker is dat een bron voor geen enkele stof substan- 
tieel bijdraagt aan de belasting van het oppervlaktewater 
kan deze geschrapt worden uit de inventarisatie. 

3. Indelen van het gebied 

I Het is nodig om bij de inventarisatie van de bronnen dezelfde 
gebiedsindeling te nemen die u bij de indeling van de meetge- 
gevens (zie 9 1.1.1 ) toepast. Voor geografische indeling van 
het studiegebied kunt u verder gebruik maken van de volgen- 
de criteria (die deels in § 1.1.1 ook al werden vermeld): 

b 

4. 

- in eerste instantie uitgaan van de waterhuishoudkundige 
eenheden van de waterstaatskaart. In het westen van het 
land zijn dat in veel gevallen de afzonderlijke polders, in het 
oosten, zuiden en midden de stroomgebieden van beken en 
rivieren. 

- om de inventarisatie overzichtelijk te houden en een proefge- 
bied niet in vele waterhuishoudkundige eenheden uiteen te 
laten vallen bestaat de mogelijkheid waterhuishoudkundige 
eenheden samen te voegen. 

zinvol als: 
- dit samenvoegen van waterhuishoudkundige eenheden is 

+ gebieden elkaar sterk beïnvloeden 
+ de belasting van de afzonderlijke gebieden niet is 

te onderscheiden; 
- een voorwaarde voor de gebiedsindeling is dat het mogelijk 

moet zijn om een stoffenbalans over het gebied op te stellen. 
Dat betekent dat van het gebied als eenheid in elk geval een 
zinvolle waterbalans (en en zo mogelijk slibbalans) is op te 
stellen. 

Kiezen van het basisjaar 

Het ligt voor de hand om de periode(n) van de inventarisatie af 
te stemmen op het basisjaar van de waterkwaliteitsgegevens 
(zie 9 1.1.1). Doorgaans wordt uitgegaan van jaartotalen. Het 
meest recente basisjaar waarover (externe) basisgegevens 
beschikbaar zijn, is dikwijls het jaar voorafgaand aan het vorig 
jaar (huidig jaar minus 2). Wil men recentere gegevens verza- 
melen dan zal men over complete eigen inventarisatiegege- 
vens moeten beschikken. Dit laatste zal zelden het geval zijn. 

Aandachtspunten 
Om deze stap zinvol uit te kunnen voeren moet voorwerk zijn gedaan. 
Men moet in grote lijnen weten wat de probleemstoffen zijn (zie 1.1.1). 
De kenmerken van het te onderzoeken gebied moeten daartoe in globale 
zin bekend zijn. Alleen als aan deze voorwaarde is voldaan, kan men 
bepaalde bronnen uitsluiten danwel juist meenemen bij de inventarisatie. 

Verwijsinformatie 
Zie bijlagen 1 en 2: Belangrijke bronnen van stoffen 
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1.3.2 Stel per bron de emissies vast 

Resultaat 
Resultaat van deze stap is een kwantitatieve schatting van de belasting 
van het oppervlaktewater met geselecteerde stoffen door alle geselec- 
teerde bronnen. Hiermee is de bijdrage van de diverse bronnen kwantita- 
tief te ordenen en te vergelijken. 

Activiteiten 
Nadere omschrijving van het resultaat: een inventarisatie naar oppervlak- 
tewater bevat een opsomming van emissies en belasting van bepaalde 
stoffen op een bepaalde plaats als gevolg van bepaalde processen in 
een bepaald tijdvak. De inventarisatie moet via een herhaalbare methode’ 
worden uitgevoerd. 
Een emissie-inventarisatie bevat: Bron (+ proces), plaats waar de stoffen 
geëmitteerd worden, plaats waar de stoffen in het oppervlaktewater 
terecht komen, tijd, stof, hoeveelheid, methode hoe de emissie is geïn- 
ventariseerd. 
U kunt hiervoor als volgt te werk gaan: 

1. De inventarisatie starten met het verzamelen van bestaande 
emissiegegevens van het geselecteerde gebied (maak hierbij 
zo veel mogelijk gebruik van bestaande lokale gegevens). Dit 
zijn meetgegevens van bedrijven en RWZl’s. Mogelijk is ook 
reeds een deel van de diffuse bronnen in kaart gebracht of zijn 
er reeds metingen gedaan waarmee de omvang van bepaalde 
diffuse bronnen lokaal is bepaald. Bijvoorbeeld: vuillast van 
overstorten, kwaliteit en hoeveelheid ingelaten water, kwaliteit 
van neerslag, aantal niet gerioleerde woningen. 
De gegevens die u vastlegt moeten (bij voorkeur) alle boven- 
genoemde elementen van een emissie-inventarisatie 
bevatten. 

2. Een overzicht opstellen van bronnen waarvoor geen emissie- 
gegevens bekend zijn. 
U kunt nu op basis van de reeds verzamelde informatie en van 
de geselecteerde bronnen een overzicht maken van bronnen 
waarvan u nog geen kant en klare emissiegegevens beschik- 
baar heeft. Hiervan zult u de emissies alsnog moeten achter- 
halen. 

3. Een plan opstellen voor het verzamelen van de ontbrekende 
emissiegegevens. Deze zijn op twee manieren te verkrijgen: 

a. Meten 
Dit betreft met name puntbronnen. Indien er nog puntbron- 
nen met potentiële relevantie voor de waterkwaliteit over 
zijn, kunt u deze alsnog opnemen in een meetplan. 
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b. Toepassen van emissiefactoren 
(eventueel modelleren). 
Het modelleren van emissies is, afgezien van emissie uit 
bodems en onderwaterbodems, vrijwel uitsluitend uit te voe- 
ren door het toepassen van emissiefactoren. 

Berekenen van emissies via emissiefactoren. 
Hiervoor bestaat een eenvoudige formule: 

waarbij: 
EM = Emissie (bijv. kgdaar) 
EF = Emissiefactor (bijv. kg/inwoner.jaar) 
EVV= Emissie Verklarende Variabele (bijv. aantal inwoners) 

Bij deze formule wordt de omvang van een bepaalde activiteit 
(emissie verklarende variabele) vermenigvuldigd met een 
emissiefactor van de bijbehorende dimensie. 
Bijvoorbeeld de fosfaatemissie van een populatie inwoners is 
gelijk aan het aantal inwoners (emissie verklarende variabele) 
maal de gemiddelde dagelijkse fosfaatuitstoot (emissiefactor). 
Men vervangt hierbij feitelijk de meting van de emissie door de 
meting (of schatting) van de emissie verklarende variabelen. 
Het is daarom belangrijk deze zo nauwkeurig mogelijk per 
gebied te bepalen. 

U kunt hierbij kiezen tussen het toepassen van lokaal of regio- 
naal gemeten emissiefactoren en lokaal geïnventariseerde 
emissie verklarende variabelen of het overnemen van landelij- 
ke emissiefactoren (zie bijlage 1). U hebt dan nog steeds de 
keuze om lokaal emissie verklarende variabelen te gaan 
inventariseren of hierbij eveneens gebruik te maken van op 
landelijke niveau gemaakte statistieken (bijvoorbeeld van 
woningen of verkeerintensiteiten op snelwegen). 
Het toepassen van lokaal bepaalde gegevens heeft in principe 
de voorkeur, tenzij de bepaling hiervan op ad-hoc basis 
geschiedt. In dat geval kan het verstandiger zijn gebruik te 
maken van landelijke gegevens. 
Alle emissiefactoren die op landelijk niveau beschikbaar zijn, 
staan toegelicht en gedocumenteerd in bijlage 1. 

Keuzecriteria voor de toe te passen methode: 

- De keuze voor bovenstaande methoden doet u op grond van 
te voorziene meerwaarde, beschikbaar budget, beschikbare 
tijd. 

- Verzamelen van lokale gegevens heeft als voordeel dat deze 
gegevens op een lokaal controleerbare wijze tot stand zijn 
gekomen, van toepassing zijn op de omstandigheden en 
daardoor ook beter toepasbaar zijn in het gebied, bijvoor- 
beeld in het overleg met doelgroepen. 

- Nadeel van zelf verzamelen en meten is dat het veel tijd en 
geld kan kosten. 
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Aan het eind van deze stap weet u hoe u de bronnen in kaart 
gaat brengen. 

4. Uitvoeren van het meetplan 
Van alle geselecteerde nog te meten bronnen meet u de emis- 
sies en legt deze vast in het geplande format. 

5. Systematisch uitvoeren van de inventarisatie met behulp van 
emissiefactoren 

a. Verzamelen van emissie verklarende variabelen 
De inventarisatie van emissies met behulp van emissiefac- 
toren begint met het opstellen van een lijst met te achterha-' 
len emissie verklarende variabelen of activiteiten per 
(deel)gebied. 
Bij alle in een eerder stadium geselecteerde processen en 
stoffen moeten daartoe eerst de (dimensies van de) emis- 
siefactoren worden bepaald. In bijlage 1 staat van alle emis- 
siefactoren vermeld welke emissieverklarende variabelen 
men daarvoor in kaart moet brengen. Dit zal deels gedaan 
moeten worden door de gegevens op te vragen bij verschil- 
lende instellingen, anderzijds zal men soms zelf ontbreken- 
de gegevens aan moeten vullen door bijvoorbeeld lengtes 
van oeverbeschoeiingen te meten en recreatievaartuigen te 
tellen. 

Veel gebruikte gegevens zijn bijvoorbeeld: 
- aantal inwoners 
- aantal woningen (al dan niet gerioleerd) 
- type riool waarop is aangesloten 
- aantal werknemers per bedrijfstak (sbi-code) 
- oppervlak verhard van de rioleringsgebieden 
- grondsoorten 
- oppervlakken van landbouwgewassen (teelten) 
- aantallen en soorten landbouwhuisdieren 

- voertuigkilometers 
+ type stal 

+ binnen en buiten de bebouwde kom per type 

+ soort wegdek 
- scheepvaartkilometers 

+ per scheepstype 
- aantal recreatievaartuigen 

+ Per type 
- kilometers oeverbeschoeiing 

+ Per type 
- treinkilometers 

+ per type trein 
- totale oppervlakte deelgebied(en) 
- neerslaggegevens 
- volume ingelaten water 
- volume uitgeslagen water 
- volume kwel 
- volume dijklek 
- verhard oppervlak 
- oppervlak open water 

voertuig 
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Zie bijlage 3: adressen van instanties voor het opvragen van 
de meeste noodzakelijke gegevens. 

Als er geen gegevens over emissie verklarende variabelen van 
het gebied voorhanden zijn en deze ook niet eenvoudig zelf te 
verzamelen zijn kan men proberen de omvang te schatten 
door een afgeleide variabele te nemen. 
Is bijvoorbeeld niet bekend wat de hoeveelheid afgelegde 
autokilometers in een gebied is, omdat geen metingen voor- 
handen zijn dan kan men: 

- het aantal inwoners nemen dat in het deelgebied 

- of het aantal woningen, 
- of de lengte van de wegen. 

woont, 

Met deze gegevens kan de hoeveelheid afgelegde autokilome- 
ters worden benaderd (zie bijlage 1). Men staat vervolgens 
voor de keus om ofwel de procesomvang in een andere 
dimensie om te zetten en daarmee ook de emissiefactor, ofwel 
bij de emissie verklarende variabele te vermelden dat deze 
geschat is met een andere variabele. 

Ander voorbeeld: 

Men weet bijvoorbeeld niet wat de frequentie en de hoeveel- 
heid overgestort rioolwater van een gemengd rioolstelsel is. 
Evenmin kent men de kwaliteit. 

Op landelijk niveau is bepaald dat ongeveer 1 % van de totale 
hoeveelheid vuil van gemengde stelsels via overstorten in het 
oppervlaktewater terechtkomt. Dit geldt voor bronnen die 
onder DWA (droog weer afvoer) vallen. Voor bronnen die aan 
RWA (regenwater afvoer) zijn gerelateerd (zoals depositie en 
bouwmaterialen) neemt men dikwijls aan dat 22 % van de 
emissies op het stelsel overstort (zie bijlage 1). 
Men weet niet hoeveel overstorten aanwezig zijn in een 
bepaald gebied noch waar ze zich bevinden. Op landelijk 
niveau is wel bekend hoeveel vervuiling op gemengde stelsels 
wordt geloosd. Het aantal inwoners is eveneens bekend. Men 
berekent hiermee een gemiddelde factor per inwoner. 

Door het aantal inwoners dat loost op gemengde stelsels te 
inventariseren schat men nu de emissies van de overstorten. 
Nadeel: indien bedrijven een substantieel deel van de emis- 
sies leveren, klopt de benadering niet meer. 

b. Selecteren en bewerken van emissiefactoren 
Om te bepalen welke emissie verklarende variabelen u 
moest verzamelen, heeft u reeds de lijst met emissiefacto- 
ren bekeken. Het is goed nu nogmaals te controleren of de 
emissiefactoren die u wilt toepassen inderdaad passen bij 
de emissie verklarende variabelen. Zoniet dan kunt u de 
emissiefactoren naar de beschikbare gebiedskenmerken 
(emissie verklarende variabelen) vertalen. 
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c. Uitvoeren van de berekeningen 
De gegevens moeten nu zodanig zijn bewerkt dat de bere- 
kening kan worden uitgevoerd volgens de eerder vermelde 
formule: 

Opmerking: 
Het kan nuttig zijn om bij zowel de emisiefactor als de emissie 
verklarende variabele afzonderlijk maatregelenfactoren te 
noteren. In deze maatregelenfactoren kan dan het netto-effect 
van een maatregel(enpakket) worden verwerkt (zie ook 0 3.4). 

d. Omrekenen van bruto-emissie naar netto-emissie 
Het resultaat van bovenstaande berekening is een bruto- 
emissie naar oppervlaktewater. 
Als waterkwaliteitsbeheerder bent u vooral geïnteresseerd 
in de netto-emissie, omdat deze bepalend is voor de 
water(b0dem)kwaliteit. Het onderscheid tussen directe en 
indirecte lozingen is hiervoor van belang. 
In onderstaande figuur 2 ziet u dat emissies van bronnen 
die lopen via riolering, rwzi of bodem op indirecte wijze in 
het oppervlaktewater geraken. Bij bronnen die via deze rou- 
tes lopen, moet een omrekening van bruto-emissie naar 
netto-emissie worden toegepast. In bijlage 1 staat voor elke 
bron nog eens apart aangegeven of een omrekening moet 
plaatsvinden. Hier staat eveneens aangegeven welke cor- 
rectiefactoren op landelijk niveau gebruikelijk zijn. Deze 
past u toe als lokale gegevens ontbreken. 

Nadere uitleg 
Bij emissies die op directe wijze in het oppervlaktewater 
terecht komen is de belasting gelijk aan de emissie. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor diffuse bronnen als: oeverbeschoeiing, 
scheepvaart, hengelsport, ongezuiverde en ongerioleerde 
lozingen van huishoudens en bedrijven, dat deel van depositie 
dat direct in oppervlaktewater terecht komt en ingelaten water. 
Bij emissies die op indirecte wijze in het milieu terechtkomen, 
is de belasting ongelijk aan de emissie. Alle emissies die in 
het rioleringsysteem terechtkomen zijn indirecte emissies (zie 
figuur 2). De emissies op riool belanden deels in het opper- 
vlaktewater via de zuiveringen (rwzi's), via overstorten of 
regenwaterriolen of (nog maar zelden) via het riool direct in 
oppervlaktewater. 
De emissies naar bodem veroorzaken indirect een belasting 
van het oppervlaktewater hetzij via uitspoeling (=horizontaal 
en verticaal transport onder het maaiveld), hetzij via afspoe- 
ling (=horizontaal transport over het maaiveld). 

Indirecte bronnen zijn om twee redenen complicerend: 

- de omvang van de oorspronkelijke emissie is groter dan de 
uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater. Dit betekent 
dat u de emissie zult moeten omrekenen naar een belasting 
op oppervlaktewater (zoals hierboven aangegeven); 
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- 

- de plaats waar de emissie vrijkomt (bron) is niet altijd de 
plaats waar de betreffende stof in het oppervlaktewater 
terechtkomt. Dit betekent dat u zowel de lokatie van de bron 
als van de lozingsplaats in oppervlaktewater apart moet vast- 
leggen. Dit laatste kan het meest eenvoudig gebeuren bij het 
inventariseren van emissie verklarende variabelen 

Figuur 2: (zie onder 5a). 
De routes van verontreiniging van het 
Oppervlaktewater 

1- 
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3ECEPTOR BRONNEN TRANSPORT EN VERWERKING RECEPTOREN - 

c- 

1 

+ 
b - industrie 

dienstverlening 

c- huishoudens .) 

4 -  

HEMELWATER 
o, b 

- 8 OVERSTORTEN 
C .- 

.- L 
e a 

.* RWZl's b :  

wegverkeer ONGEZUIVERD 
bouwmaterialen b 

* depositie b . UITSPOELING 

6 AFSPOELING 
.u +-- landbouw O n 

b + 

b 

b z  a> 
a 
Q 
O 

OP DE KANT ZETTEN 

+ 

Aandachtspunten 

buitenlandse invoer 
via atmosfeer en rivieren 

- Het is van groot belang om vooral bij de inventarisatie van emissie ver- 
klarende variabelen zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie- 
bronnen die van jaar tot jaar gegevens kunnen aanleveren en deze via 
een min of meer vaste methode verzamelen (stabiele informatiebron- 
nen). 
Indien een bepaald type gegevens slechts op ad-hoc basis is verkregen 
kan men de emissie-inventarisatie niet op vergelijkbare wijze uitvoeren 
voor een volgend jaar. 

- In de meeste gevallen zal men de berekeningen uitvoeren op de PC. 
Databasesoftware danwel spreadsheet-software is hier het meest 
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geschikt voor. Database-pakketten leggen een strengere ordening in de 
gegevens op, die in latere stadia veel werk kan besparen. 
Zowel de emissie verklarende variabelen als de emissiefactoren worden 
hiertoe ingevoerd in de computer. Belangrijk hierbij is dat men de gege- 
vens voorziet van eenduidige codes waardoor sorteren, selecteren en 
koppelen van gegevens probleemloos verloopt. Het goed onderhouden 
van deze codelijsten bespaart veel werk in latere stadia van het project. 

Verwijsinformatie 

- emissiefactoren: zie bijlage 1 
- instanties die over basisgegevens beschikken: zie bijlage 3 

1.3.3 Trek conclusies over de bronnen van stoffen 

Resultaat 
Een lijst van prioritaire bronnen waarvoor maatregelen zijn gewenst. 
De onderbouwing van deze lijst wordt gevormd door een rapport over de 
uitgevoerde bronneninventarisatie. 

Activiteiten 
1. Opstellen van een lijst met prioritaire bronnen. 

Per stof en per gebied heeft u voor elke bron de bijdrage aan 
de belasting van het oppervlaktewater berekend. Bronnen die 
nauwelijks (bijvoorbeeld minder dan enkele procenten) bijdra- 
gen aan de belasting van het oppervlaktewater in een deelge- 
bied kunt u verwaarlozen, tenzij de bron (zeer) lokaal een 
ongewenst effect heeft. 
Alle bronnen die in enig gebied het oppervlaktewater substan- 
tieel belasten, zet u op de lijst. Meestal is uiteindelijk het aan- 
tal belangrijke bronnen beperkt. 
Rapporteren van de hele bronneninventarisatie. 
Het is verstandig om in dit stadium een afsluitende rapportage 
te maken met daarin de bevindingen (de gevolgde methodiek, 
de gemaakte keuzes, de resultaten en de conclusies) uit het 
hele traject (0 1.1 t/m 0 1.3) dat tot nu toe is gelopen. In de 
volgende paragraaf wordt aangegeven op welke wijze u een 
controle op de verkregen emissiegegevens kunt uitvoeren. Het 
is nuttig om de resultaten van de controle tevens de rapporte- 
ren. 

2. 

1.3.4 Valideer emissiegegevens 

Resultaat 
Een beter inzicht in het gedrag van bepaalde stoffen in de onderzochte 
gebieden. Dit is van belang bij de onderhandelingen over maatregelen. 

Activiteiten 
Inzicht in het feitelijke gedrag van stoffen is langs twee wegen te verkrij- 
gen. Beide worden hier (met hun beperkingen) beschreven. 

1. Opstellen van stoffenbalansen. 
Het eenvoudigste model om het gedrag van stoffen in het 
onderzoeksgebied te bestuderen, is de stoffenbalans. Deze 
kan men grotendeels opstellen door de posten uit de waterba- 
lans van de Geselecteerde waterhuishoudkundige eenheden 

Handreiking 26 



2. 

te vermenigvuldigen met concentratiegegevens (zie onder- 
staand voorbeeld). 
Het is zeer moeilijk om een goede stoffenbalans te maken. 
Voor een goede stofbalans zijn tevens gegevens nodig van 
afbraak of vervluchtiging van stoffen, verblijftijden van stoffen 
in het watersysteem en het vastleggen in of vrijkomen van 
stoffen uit de waterbodem. Als alle balansposten in een 
stoffenbalans zijn ingevuld, kan de sluitpost van een stoffenba- 
lans een indicatie geven van het onderschatten of overschat- 
ten van bronnen. Echter hoe minder gegevens beschikbaar 
zijn, des te meer de sluitpost een verzamelpost is voor alle 
ontbrekende gegevens. 
Dit laatste pleit ervoor om tenminste: 
- de hoeveelheid waterbodemslib en de kwaliteit ervan in de 
tijd te blijven volgen; 

- ook de hydrografie van het systeem te kennen (inclusief ver- 
blijftijden (en andere parameters). 
De beperkingen van een stoffenbalans kunnen gedeeltelijk 
worden overwonnen door het toepassen van complexere 
waterkwaliteitsmodellen (zie hieronder). 

NB. Stofbalansen zijn een check op de resultaten van de 
emissie-inventarisatie, echter vele factoren en processen bein- 
vloeden de uitkomsten van een stofbalans. 

Waterkwaliteitsmodel gebruiken. 
De manier waarop te controleren is of de geïnventariseerde 
emissies kloppen met de werkelijkheid is aan de hand van met 
modellen gemeten concentraties vergelijken met voorspelde 
concentraties. 
De manier waarop men de modellen door kalibreren en aan- 
passen kan valideren, verschilt per regio. Dit betekent dat hier 
vrij veel inspanning mee gemoeid zal zijn. 

Aandachtspunten 
- De ontwikkelingen op het gebied van modellen gaan vrij snel. Het ver- 

dient daarom aanbeveling deze ontwikkelingen te volgen. 

~ 
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Voorbeeld van een stoffenbalans 
Hieronder is een voorbeeld gegeven van een fosforbalans over een pol- 
dergebied van ongeveer l O km2 met 10% open water. 

Stoffen balans 

Inkomende posten Volume Concentratie VrachtEmissie 
miljoen m3 (m@) todjaar 

~~~ ~~ 

Ingelaten water 3 0,33 1 
Neerslag + depositie 7,5 0,007 0,005 
Kwel 03 1 03 
Emissies 10 

Uitgaande posten Volume Concentratie VrachtlEmissie 
miljoen m3 (mgA) tonijaar 

Uitgeslagen water 5,5 0,4 2 2  
Verdamping 5 O O 

op de kant zetten 5 
Sluitpost 4,3 

Baggeren/ 

NB. De sluitpost kan in dit geval afbraak van de stof betekenen of vast- 
leggen van de stof in de (water)bodem of kan informatie geven over de 
betrouwbaarheid van de emissiegegevens. 

Verwijsinformatie 
Bij Waterschap Regge en Dinkel is men ervaring aan het opdoen met de 
gecombineerde regionale toepassing van DUFLOW (waterkwantiteitsmo- 
del) en chemische modules (waterkwaliteitsmodel). De invloed van emis- 
siescenario’s op de resulterende waterkwaliteit wordt hierbij gemodel- 
leerd. 
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2 Aanpakken van diffuse bronnen 

................................................................................... 

Leeswijzer 

Deze leidraad is toegespitst op de aanpak van diffuse bronnen. Uit het 
bronnenonderzoek (zie 5 1.3) zal blijken dat zowel puntbronnen als diffu- 
se bronnen de problematiek van bepaalde stoffen kunnen bepalen. 
Indien voor een bepaalde stof puntbronnen de grootste bijdrage aan de 
vervuiling leveren zal men deze allereerst moeten proberen aan te pak- 
ken. De aanpak van puntbronnen verloopt in het algemeen via het hier 
niet verder beschreven vergunningenspoor. Voor veel stoffen zal echter 
blijken dat diffuse bronnen belangrijker zijn. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u emissiereductiedoelstellingen 
kunt formuleren voor de bronnen in uw gebied. U vindt er aanwijzingen 
voor: 

- het selecteren en formuleren van maatregelen; 
- het maken van een keuze uit de mogelijke maatregelen; 
- het in gang zetten van de uitvoering van de gekozen maatregelen. 

Figuur 3 laat de volgorde van deze stappen zien. 

U start met het vaststellen van de gewenste emissiereductie (5 2.1), ver- 
volgens formuleert u aanvullend op het landelijke beleid aanvullende 
maatregelen (5 2.2), stelt prioriteiten in deze maatregelen (5  2.3) en gaat 
over tot de uitvoering van de maatregelen (5 2.4). Tussentijds is het raad- 
zaam minstens één keer te controleren of u met de geformuleerde maat- 
regelen in staat bent de gewenste (berekende) ernissiereductie te berei- 
ken. 
Het is tevens mogelijk dat u meer kwalitatief beschreven emissiereduc- 
tiedoelstellingen hebt geformuleerd. Ook in dat geval gaat u na of u met 
de geformuleerde maatregelen de doelstellingen bereikt. 
Een extra (optionele) controlestap is in 5 2.3.4 beschreven. 
U moet niet vergeten dat het daadwerkelijke effect van emissiebeperken- 
de maatregelen zich vaak pas vele jaren later in water(bodem) valt te 
meten. 

Indien u reeds beschikt over concrete actieplannen om de diffuse bron- 
nen in uw gebied aan te pakken kunt u overstappen naar hoofdstuk 3 
(monitoring) Als uit de verzamelde informatie blijkt dat diffuse bronnen 
geen problemen veroorzaken met betrekking tot de water(bodem)kwali- 
teit in uw gebied kunt u deze leidraad verder terzijde leggen. 
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Figuur 3: 
Stroomschema aanpakken van 
diffuse bronnen 

52.1 (2 weken) 

52.2 (1 - 2 maanden) 
Formuleer aanvullende maatregelen 

52.2.3 (1 week) 
Is emmissiereductie van geformuleerde maatregelen 
voldoende voor behalen gewenste water(bodem)kwaliteit ? 

I 
52.3 (2 - 3 maanden) 
Stel maatregelen vast door prioriteitenstelling 

52.3.4 (1 week) 
Is emmissiereductie van geformuleerde maatregelen 
voldoende voor behalen gewenste water(bodem)kwaliteit ? 

I 52.4 (1 - 4 jaar) 
Voer de geselecteerde maatregelen uit 

Organisatie van 2.1 en 2.2 

Op basis van het resultaat van hoofdstuk 1 (conclusies t.a.v. de bronnen 
van verontreinigende stoffen) gaat het projectteam verder met het beden- 
ken en technisch uitwerken van alle mogelijke maatregelen die de bron- 
nen uit hoofdstuk 1 zouden kunnen terugdringen. Er ontstaat in deze 
fase ook een eerste beeld van de effectiviteit van alle mogelijke bedachte 
maatregelen. 

Na deze inventarisatie moet het projectteam (of het regionale platform 
diffuse bronnen) de maatregelen per doelgroep gaan groeperen. Dit is 
het moment waarop het verstandig is een Stuurgroep samen te stellen 
met vertegenwoordigers uit dezelfde organisaties als die van het project- 
team. Overigens kan het soms wenselijk zijn dit al in een eerder stadium 
te doen, met name als bestuurlijke rugdekking wezenlijk is voor de voort- 
gang van het project. 

- stel Stuurgroep samen; 
- bepaal welke organisatie de voorzitter levert; 
- betrek de Stuurgroep bij het selecteren en benaderen van doelgroepen 

met wie in eerste instantie samenwerking zal worden gezocht. 

De Stuurgroep kan, door de contacten die het op bestuurlijk niveau heeft, 
goed beoordelen welke partners voldoende armslag hebben om een 
gezamenlijke aanpak van bepaalde bronnen succesvol te laten zijn. Bij 
het zoeken van de juiste personen gaat het niet noodzakelijkerwijs om 
voorlopers. Invloed is veel belangrijker. Kies degenen die door hun 
omgeving als ‘goede boer’ worden gezien. Deze mensen kunnen ook 
gereserveerd of negatief zijn t.a.v. het project. Maar als zij overtuigd 
raken, dragen ze hun boodschap met zeggingskracht uit. 
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2.1 Stel per bron de gewenste emissiereductie vast 

Resultaat 
Een overzicht van de emissiereductie per bron en per stof. 

Activiteiten 
Indien u in 0 1.2.3 heeft gekozen voor stap 1 (kwantitatieve benadering) 
doorloopt u hier eerst stap 1 en dan stap 2, zoniet dan doorloopt u hier 
alleen stap 2 (een meer kwalitatieve benadering die overigens wel leidt 
tot een percentage emissiereductie per bron). 

1. Vaststellen emissiereductiepercentages per bron. 
Per stof is reeds vastgesteld wat de emissiereductie moet zijn 
om aan de norm te kunnen voldoen. Per bron noteert welke 
stoffen geloosd worden, welke emissiereductiedoelstellingen 
voor betreffende stoffen gerealiseerd moeten worden en welke 
stof het maximale reductiepercentage vereist. In principe is dit 
het reductiepercentage dat voor de desbetreffende bron moet 
worden gehanteerd. 

2. Vaststellen van de wenselijkheid van emissiereductie per bron 
Indien u in 0 1.2.3 heeft gekozen voor een meer kwalitatieve 
benadering gaat u aan tafel met de doelgroep om gezamenlijk 
te constateren dat er een (groot) verschil is tussen de actuele 
en de gewenste milieukwaliteit. Duidelijk moet worden dat de 
doelgroep significant bijdraagt aan deze ongewenste situatie. 
Het streven is erop gericht samen de wenselijkheid van emis- 
siereductie vast te stellen. Deze en volgende stappen (0 2.2 
en 9 2.3) doorloopt men waarschijnlijk enkele malen voordat 
een gewenst en haalbaar emissiereductiepercentage overeen 
is gekomen met de doelgroep. 

NB. De emissiereductie per bron en per stof kunt u als doelstellingen 
opnemen in uw Waterbeheersplan. 

Verwijsinformatie 
U kunt eventueel refereren aan de reductiedoelstellingen per stof die op 
nationaal niveau zijn vastgesteld in het kader van RAPINAP, NMP, NW4. 

2.2 Formuleer maatregelen 

Nu bekend is welke bronnen verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van 
de bestudeerde gebieden moet men bedenken hoe (met welke maatre- 
gelen) deze het meest effectief zijn te bestrijden. In de volgende paragra- 
fen staat beschreven hoe u te werk kunt gaan bij het opstellen van een 
overzicht van reductiemaatregelen. 

2.2.1 Beschrijf maatregelenpakketten per bron 

Resultaat 
Een zo uitgebreid mogelijke lijst van maatregelen voor de relevante bron- 
nen. 

Activiteiten 
1. Overzicht creëren van bestaande maatregelen. 

U heeft reeds de beschikking over een lijst van relevante bron- 
nen in het onderzoeksgebied. Voor een deel van deze bron- 
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nen worden wellicht op landelijk niveau generieke maatrege- 
len uitgevoerd. Het is goed allereerst per bron (t.o.v. een 
bepaald jaar) te noteren wat de reeds afgekondigde maatrege- 
len inhouden, hoe effectief (uitgedrukt in percentages) zij in 
uw gebied zullen zijn en wanneer er effect van is te verwach- 
ten. 

Daarnaast zijn er in uw gebied wellicht voornemens om 
bepaalde maatregelen te treffen (verbeteren van RWZl’s, 
afkoppelen van verhard gebied, rioleren van buitengebied, 
beperken van inlaten gebiedsvreemd water etc.). Het effect 
van deze bestaande maatregelen kan worden uitgedrukt in 
termen van emissiereductiepercentages, toe te passen op de 
geïnventariseerde bronnen. 

2. Evalueren of de bestaande maatregelen voldoen. 
Het is de vraag of de reeds afgekondigde maatregelen vol- 
doende zijn om de emissies van bronnen in uw gebied terug te 
dringen. Als dit wel het geval is, kunt u volstaan met het vol- 
gen en begeleiden van de reeds afgekondigde maatregelen. 
Dit laatste kan dan als activiteit worden opgenomen in het 
concept-actieplan (zie Q 2.3.3). 

3. Zo nodig aanvullende maatregelen bedenken. 
Als met het bestaande maatregelenpakket in uw gebied de 
doelstelling niet gehaald kan worden, is het zaak na te gaan of 
op regionaal niveau extra inspanningen te leveren zijn. 

Algemeen advies bij het formuleren van maatregelen 
Er is een algemene strategie die bij het formuleren van effectieve maatre- 
gelen goed werkt. Deze gaat ervan uit dat maatregelen aan de bron het 
meest effectief zijn en dat maatregelen in het milieu als laatste redmiddel 
kunnen dienen. 
Binnen deze strategie zijn de volgende vragen behulpzaam: 

- Is het mogelijk de vervuilende stof te vervangen of niet te gebruiken bij 
de bron? Voorbeelden zijn: vervangen scheepsteer door bitumen, anti- 
fouling recreatievaartuigen door mechanisch reinigen. 

- Is het mogelijk de overdracht van de stof naar het milieu te belemme- 
ren? Voorbeelden zijn: het aflakken of plastificeren van verzinkte con- 
structies. 

- Is het mogelijk de stof op te vangen en te zuiveren voordat het watermi- 
lieu wordt bereikt? Voorbeelden zijn: het opvangen van spuitwater van 
scheepshellingen, het opvangen van spoelwater van tuinbouwkassen 
en landbouwspuiten. 

- Is het mogelijk om de stof om te leiden zodat kwetsbare gebieden niet 
worden bereikt? Voorbeeld: het niet door natuurgebieden leiden van 
water uit kavelsloten van bepaalde landbouwteelten waar bestrijdings- 
middelen worden toegepast. 

- Is het mogelijk de stof in het milieu op te vangen voordat het kwetsbare 
gebied wordt bereikt? Voorbeeld: het defosfateren van water dat in een 
oligotroof natuurgebied wordt ingelaten (Nieuwkoop) of het inzetten van 
een slibvanger in een groot boezemwater (Friesland). 

- Is het mogelijk om voorraden van de stof op bepaalde plaatsen uit het 
milieu te verwijderen of vast te leggen? Voorbeelden: baggeren, oude 
illegale storten verwijderen, fosfaat chemisch immobiliseren. 
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- Is het mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat het ongewenste 
effect van de stof in het milieu zo weinig mogelijk optreedt? 
Voorbeelden zijn hier vooral in de vorm van actief biologisch beheer: 
oeverbeheer, wegvangen brasems, aanleg biezenvelden etc. 

Een mix van bovenstaande maatregelen zal veelal de goedkoopste en 
meest effectieve manier zijn om het gewenste doel te bereiken. 

Aandachtspunt 
Als aandachtspunt bij het formuleren van alle maatregelen geldt dat altijd 
bewaakt moet worden dat de uitvoering van een maatregel geen onge- 
wenste neveneffecten heeft op andere milieucompartimenten of ecosys- 
temen (integraal denken). 

Het is niet altijd noodzakelijk dat een maatregel met de W.V.O. afdwing- 
baar is. Indien maatregelen in samenwerking met andere organisaties 
worden geïmplementeerd wordt aanbevolen om de gezamenlijke partijen 
ter beschikking staande instrumenten in te zetten. Hierbij kan ook nage- 
gaan worden of een financieel instrumentarium ingezet kan worden. 

2.2.2 Schat de effectiviteit van de maatregelenpakketten in 

Resultaat 
Een overzicht van het mogelijke effect van alle geformuleerde maatrege- 
len in termen van emissiereductie en in termen van doorlooptijd van het 
effect . 

Activiteiten 
Inschatten van de technische effectiviteit en de doorlooptijd door: 

a. 1 op 1 benadering 
Bij gebrek aan exacte modellen kunt u aannemen dat in dit 
stadium de meest simpele 1 :1 benadering volstaat: 

- indien een stof niet meer wordt gebruikt in een bepaalde toe- 

- indien het aantal niet-aangesloten woningen met 50 Y0 wordt 

- indien 90% van het gietwater bij kassen wordt gerecirculeerd 

passing is de emissiereductie op den duur 1 O0 %; 

gereduceerd is de emissiereductie 50 %; 

is de emissiereductie 90 'Yo. 
enz. 

Het eindresultaat van deze exercitie is een pakket maatrege- 
len per bron waarvan het netto-effect is ingeschat in termen 
van een reductiepercentage voor iedere stof. Per bron moet nu 
het gezamenlijke effect van alle maatregelen samen zijn in te 
schatten. 

b. raadplegen experts 
Indien u met bovenstaande eenvoudige benadering geen 
resultaat boekt, kunt u nagaan wie de juiste deskundigheid 
bezit en deze persoon of organisatie vragen om een oordeel. 

Aandachtspunt 
Het is noodzakelijk ook het verloop van de emissies van bronnen die u 
niet (direct) kunt beïnvloeden (depositie, gebiedsvreemd water) mee te 
nemen in de inschatting van de effecten van (landelijke) maatregelen. 
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2.2.3 Toets op technische haalbaarheid van gewenste emissiereductie 

Resultaat 
Een overzicht van bronnen waarvoor de maatregelen ontoereikend zijn. 
Dit kan worden gebruikt om extra maatregelen te formuleren. 

Activiteiten 
Controleren van de haalbaarheid van de reductiedoelstellingen. 
De gewenste emissiereductiepercentages (0 1.2.3) moeten gelegd wor- 
den naast de reductiepercentages die bereikt worden door bestaande, 
voorgenomen en aanvullende maatregelen (zie 0 2.2.2). 
Zodra u constateert dat het gewenste reductiepercentage niet gehaald 
wordt, kunt u deze bronnen opnemen in een apart overzicht. Voor 
gewenste emissiereductiepercentages die niet haalbaar blijken te zijn, 
kunnnen aanvullende maatregelen geformuleerd worden (0 2.2.1). In 
principe betreft dit een iteratief proces. 

Belangrijk is het om technische haalbare maatregelen -in overleg met de 
doelgroep- daadwerkelijk te implementeren. Deze maatregelen zijn een 
eerste belangrijke stap op weg naar een schoner (water)milieu. 
Daarnaast kan een pakket aanvullende maatregelen geformuleerd wor- 
den als emissiereduktiedoelstellingen niet worden gerealiseerd met de in 
eerste instantie geformuleerde maatregelen. Laat echter de discussie 
over aanvullende maatregelen de bereidheid om technisch haalbare 
maatregelen te implementeren niet frustreren. 

Organisatie van 2.3 en 2.4 

Wanneer men met de activiteiten beschreven in paragrafen 2.3 en 2.4 
start, is het moment gekomen om de doelgroepen waaraan de 
Stuurgroep prioriteit heeft gegeven in het overleg te betrekken. Hieronder 
volgen enige vuistregels uit de praktijk. 

- organiseer het overleg per doelgroep; 
- geef de doelgroepen overzicht over de problemen (geef de percentages 

- bespreek binnen het overleg de eerste screening van maatregelen; 
- maak duidelijk dat er alle gelegenheid is andere maatregelen voor te 

stellen of voorgestelde maatregelen bij te stellen; 
- besteed aandacht aan het opbouwen van vertrouwen tussen partners, 

ook bij de achterbannen. Maak eventuele negatieve beeldvorming 
bespreekbaar en houd deze op de agenda zolang het een rol speelt; 

- spreek af dat nieuwe beleidsimpulsen van buiten de regio voor de duur 
van het proces buiten de deur worden gehouden; 

- zorg voor een uiteindelijke selectie van maatregelen die (naar verwach- 
ting) op draagvlak kan rekenen; 

- zorg voor informele binding aan het proces door verantwoordelijkheden 
onder de deelnemende partijen te spreiden; 

- forceer niet in een te vroeg stadium dat partijen een formele binding 
aangaan. 

die de doelgroep bijdraagt aan het verontreinigingsprobleem); 

Financiering 
De overheden faciliteren het overleg en leveren daar de personele capa- 
citeit voor. Voor het doen van het nodige onderzoek en het geven van 
voorlichting stellen de overheden stirnuleringssubsidies ter beschikking. 
Maar het is ook belangrijk dat de feitelijke financiering van de uitvoering 
van maatregelen door de doelgroep (de veroorzaker) geschiedt. Voor het 
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onderzoek naar diffuse bronnen en voor het implementeren van maatre- 
gelen gericht op het terugdringen van de emissie uit diffuse bronnen 
bestaan soms (meerdere) subsidiemogelijkheden. Met name provincies 
en enkele departementen (VROM, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij) zijn vaak in staat om subsidies te verlenen 
voor (voorbee1d)projecten gericht op het terugdringen van de diffuse 
bronnen van waterverontreiniging. 

Informatie 
In deze fase van het proces moet men op verschillende niveaus informa- 
tie verstrekken en vergaren: 

- orden de informatie zo dat telkens alle relevante informatie voor de 
betreffende doelgroep over stoffen, bronnen en maatregelen voor het 
overleg beschikbaar is; 

- wissel informatie uit met andere regio’s en met het Rijk; 
- steun de projectgroepleden bij het communiceren met en betrekken van 

- informeer de burgers, bijvoorbeeld via het jaarverslag WKB. 
hun achterban; 

2.3 Stel maatregelen vast door prioriteitstelling 

U weet nu met welke maatregelen u in principe (technisch) de waterkwa- 
liteitsdoelstellingen kunt behalen. Nu rijst de vraag of het mogelijk is de 
geformuleerde maatregelen ook daadwerkelijk door te voeren. 
Maatregelen kunnen om verschillende redenen op tegenwerking stuiten. 
Zo kunnen draagvlak, alternatieven of juridisch instrumentarium ontbre- 
ken of de financiën ontoereikend zijn. Voor de maatregelen die wel haal- 
baar zijn, gaat u na welke emissiereductie gerealiseerd en of deze maat- 
regelen alleen voldoende zijn om de geformuleerde emissiereductiedoel- 
stellingen te halen. Als dat niet het geval is, herhaalt u de stappen van 
9 2.2 (voor zover u dit zinvol acht) totdat het halen van de doelstellingen 
mogelijk lijkt. 
Probeer zo spoedig mogelijk te starten met het daadwerkelijk implemen- 
teren van maatregelen, zodat de eerste stappen gericht op het terugdrin- 
gen van de diffuse bronnen van waterverontreiniging worden gezet. In 
een volgende fase kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden. 

2.3.1 Benoem alle succes- en risicofactoren 

Resultaat 
Een omschrijving van alle mogelijke succes- en risicofactoren. Dit levert 
per bron een schema met alle maatregelen en daarbij alle succes- en 
risicofactoren. 

Activiteiten 
Per maatregel nagaan wat men moet weten om de kans op succes en 
falen ervan te kunnen inschatten. Wellicht is het nodig extra informatie in 
te winnen om dit te kunnen beoordelen. Zoniet, dan beoordeelt u de kans 
op succes op basis van ‘expert-judgement’. Veel voorkomende typen 
succes- en risicofactoren zijn: 

- technische factoren 
Werken de technieken die worden voorgesteld? Zijn de technieken 
gemakkelijk toe te passen? 
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- financiële factoren 
Zijn de kosten niet te hoog voor de uitvoerende instantie of voor de 
doelgroep? Zijn de kosten om te slaan of verhaalbaar zodat alsnog vol- 
doende draagkracht kan worden verkregen? Zijn er financiële prikkels 
te bedenken waardoor de invoering van de maatregel kan worden gesti- 
muleerd? 

Is er bepaalde wet- en regelgeving die ingezet kan worden? 

Zijn er een paar duidelijk aanwijsbare en aanspreekbare actoren met 
wie men afspraken kan maken over de invoering van de maatregel? Zijn 
er wellicht andere instanties bezig maatregelen te treffen die afspraken 
met de actoren mogelijk belemmeren? 

Is het mogelijk om voor de maatregel maatschappelijk draagvlak te 
creëren? Is de maatregel bespreekbaar bij de doelgroep(en) en de 
beleidsmakers? 

- juridische factoren 

- organisatorische factoren 

- maatschappelijke factoren 

Aandachtspunten 
U kunt ervoor kiezen om de succes- en risicofactoren eerst zelfstandig 
op basis van ervaring in te schatten. In een later stadium is overleg hier- 
over met de doelgroepen onontbeerlijk. 

2.3.2 Beoordeel slaagkans van maatregelen 

Resultaat 
Een selectie van maatregelen met een grote kans op succes en een 
acceptabel risico van falen. 

Activiteiten 
Per maatregel de kans op succes of risico aangeven. 
Dit kan men als volgt in een tabel onderbrengen. 

Tabel 

maatregel alternatieven juridisch milieurendement financiële 
voorhanden instrumentarium prikkels 

aanwezig mogelijk 

stopzetten gebruik 
gecreosoteerd hout 

stoppen gebruik 
koperhoudende 
scheepsverven 

vervangen koperen 
waterleidingen 

invoeren bufferzones 
langs watergangen 

++ ++" ++ O 

++ +" ++ O 

++ -3) + 

+ O ++ + 

betekenis van de symbolen 
++ veel 
+ enigszins 

niet 
O onbekend 

noten 
l )  WVO 
2, Bestrijdingsmiddelenwet (via toelating van deze toepassing (CTB)) 
31 Kosten voor Nederland f 50 miljard (bij korte termijn vervanging) 
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Aandachtspunt 
Er zijn vele methoden mogelijk bij het beoordelen van complexe proble- 
men, deze hebben alle hun voor- en nadelen. Het is heel belangrijk dat 
het voorwerk voor zo’n analyse met kennis van zaken en beleid is uitge- 
voerd. 
In de organisatie-aanbevelingen bij paragrafen 2.3 en 2.4 staan vuistre- 
gels en tips over het omgaan met doelgroepen. Het verdient aanbeveling 
de daar gepresenteerde vuistregels, tips en uitgangspunten in overwe- 
ging te nemen. 

2.3.3 Selecteer de uit te voeren maatregelen 

Resultaat 
Een uitvoerbaar, breed gedragen pakket van maatregelen voor de verbe- 
tering van de waterkwaliteit in het gebied (een actieplan). 

Activiteiten 
1. Opstellen concept-actieplan 

Beslissingen over al dan niet uitvoeren van maatregelen liggen 
veelal op beleidsniveau. Het is dan ook aan te bevelen de 
beslissers een zodanige rapportage aan te bieden dat zij snel 
kunnen overzien wat de consequenties van een beslissing 
zijn. Hierin moeten: 

- de resultaten van alle exercities uit hoofdstuk 2 worden 

- zeer heldere conclusies en aanbevelingen staan ten aanzien 

- de consequenties worden uitgelegd van het niet uitvoeren 

samengevat; 

van uit te voeren maatregelen; 

van bepaalde maatregelen voor de kwaliteitsdoelstellingen, 
het uitgezette beleid, de ecologische risico’s enz. 

2. 

3. 

4. 

Concept-actieplan voorleggen aan bevoegd gezag 

Concept-actieplan voorleggen aan doelgroepen 

Opstellen definitief actieplan 
Na overleg met het bevoegd gezag en de doelgroepen resul- 
teert een actieplan waar na de nodige aanpassingen iedereen 
achter kan staan. 

Aandachtspunt 
De organisatie-aanbevelingen bij 2.3 en 2.4 kunt u bij dit proces in over- 
weging nemen 

Verwijsinformatie 
In het boekje “Dansen doe je samen” van GIDS staan vele vuistregels en 
tips. 
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2.3.4 Toets op haalbaarheid van gewenste emissiereductie 

Resultaat 
Een overzicht van bronnen waarvoor onvoldoende maatregelen zijn 
geformuleerd. 

Activiteiten 
1. Controleren van haalbaarheid reductiedoelstellingen 

Nadat de beleidsbeslissing over het uitvoeren van maatrege- 
len is genomen, gaat u na welke maatregelen daadwerkelijk 
zijn geselecteerd om uit te voeren. Hierbij moet opnieuw beke- 
ken worden of met het uiteindelijk geselecteerde maatregelen- 
pakket de gestelde waterkwaliteitsnormen nog gehaald kun- ' 

nen worden. 
U legt daartoe wederom de gewenste emissiereductie-percen- 
tages (9 2.2.1) naast de te bereiken percentages ( 5  2.2.2). 
Bronnen waarvan het gewenste reductie-percentage nu niet 
haalbaar is, kunt u weer in een apart overzicht opnemen. 

2. Beslissen of formuleren extra maatregelen zinvol is 
U houdt aan stap 1 een lijst van bronnen over waarvoor de 
overgebleven maatregelen onvoldoende zijn om de waterkwa- 
liteitsdoelstellingen te behalen. Aangezien in 5 2.2.2 reeds alle 
denkbare maatregelen zijn geformuleerd, heeft het waarschijn- 
lijk geen zin dit stadium te herhalen op dit moment. Indien u 
tot de conclusie komt dat er nog wel een alternatieve maatre- 
gel is die niet serieus is overwogen, kunt u opnieuw alle stap- 
pen vanaf § 2.2.2 tot hier doorlopen. 

2.4 Voer de geselecteerde maatregelen uit 

Nu de maatregelen zijn vastgesteld kunnen ze worden uitgevoerd. Men 
kan nu een uitvoeringsplan opstellen in overleg met andere betrokkenen 
(doelgroepen en overheden). Deze zullen vaak al in een eerder stadium 
(bijvoorbeeld de inventarisatiefase) hebben meegewerkt. 
In dit uitvoeringsplan staat wie welke activiteiten verricht en hoe dit 
gebeurt. Een en ander volgens een duidelijke planning. Door dit uitvoe- 
ringsplan in overleg met alle direct betrokkenen op te stellen worden 
deze zich bewust van hun aandeel in het geheel en ontstaat commitment 
met betrekking tot het waarom en hoe van de uitvoering. 

2.4.1 Stel een uitvoerings- en monitoringplan vast 

Resu Itaat 
Helderheid over wie wat doet en hoe dat gecontroleerd wordt. Dit staat in 
een met betrokkenen opgesteld uitvoeringsplan ten aanzien van de uit te 
voeren maatregelen. 

Activiteiten 
1. Afspraken maken over acties 

De doelgroepen zullen een helder beeld moeten hebben van 
de (aard en doorlooptijd van) acties die zij geacht worden te 
ondernemen, maar ook van de acties aan uw zijde. 
Dit alles kan uitstekend worden vastgelegd in een uitvoerings- 
plan. Alle betrokken partijen moeten zich hieraan verbinden. 
Dit kan zonodig worden vastgelegd in de vorm van een conve- 
nant. 
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2. Afspraken maken over monitoring 
Tevens zult u aandacht moeten besteden aan de manier waar- 
op men bijhoudt of de gemaakte afspraken door iedereen wor- 
den nagekomen. Onderdeel van het uitvoeringsplan is dus een 
actie-monitoringplan. Dit actie-monitoringplan resulteert in 
periodieke rapportages over de uitgevoerde acties. Deze leve- 
ren zo inzicht in de voortgang van de acties en bieden alle 
partijen de mogelijkheid om tussentijds te corrigeren. 
Op basis van deze rapportages moet tevens op eenduidige 
wijze opnieuw de emissie kunnen worden bepaald 
(zie punt 4). 

De monitoring kan zich op meerdere aspecten richten: 

1. 

2. 

of acties die zijn afgesproken daadwerkelijk (conform uitvoe- 
ringsplan) worden uitgevoerd; 
in hoeverre de maatregel is uitgevoerd (implementatiegraad). 
Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal watersporters dat 
daadwerkelijk van het gebruik van koperhoudende scheeps- 
verf op mechanisch reinigen is overgestapt. 
Onderstaande twee punten komen in hoofdstuk 3 uitgebreider 
terug. Het is goed om deze acties ook in het uitvoeringsplan te 
beschrijven om de doelgroepen in te lichten over het verband 
tussen hun acties en de gevolgen daarvan. 
- periodiek vaststellen van de emissie 

- bijhouden wat het verloop is van de milieukwaliteit (als 
(volgens 5 1.3.2); 

gevolg van het uitvoeren van de betreffende maatregel). 

Aandachtspunten 
Het is van cruciaal belang dat het overleg met doelgroepen op dit punt op 
een constructieve en creatieve wijze wordt geleid tot een helder eindre- 
sultaat. 
Van groot belang is ook dat de financiële aspecten van het doorvoeren 
van maatregelen goed zijn geregeld. 

Verwijsinformatie 
In het boekje “Dansen doe je samen” van GIDS staan vele vuistregels en 
tips. 

2.4.2 Geef uitvoering aan eigen acties 

Resultaat 
Een rapportage van reeds uitgevoerde acties. 

Activiteiten 
1. Uitvoering geven aan eigen acties uit het uitvoeringsplan 

Wat voor soort acties uitgevoerd worden, hangt sterk af van de 
invulling van het uitvoeringsplan. Voorbeelden kunnen zijn: 
- rioleringsplannen controleren; 
- zuiveringsplannen uitvoeren: 
- milieumaatregelen aan wegeninfrastructuur doorvoeren: 
- peilbeheer optimaliseren; 
- baggeren: 
- actief biologisch beheren (natuurvriendelijke oevers, vis- 

- overleggen met nationale instanties; 
standbeheer): 
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2. 

- onderzoeken uitvoeren; 
- handhaven (van wetten en vergunningen). 

Rapporteren van uitgevoerde acties 
Door de zelf uitgevoerde acties te rapporteren heeft u con- 
creet materiaal om naar bestuurders en doelgroepen terug te 
koppelen. 

Aandachtspunten 
Zorg te allen tijde voor financiële reserveringen voor alle genoemde 
acties en eveneens voor het voldoende inplannen van menskracht op het 
juiste tijdstip. Het niet uitvoeren van eigen acties kan zeer demotiverend ' 
uitwerken op de betrokken doelgroepen. 
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3 Volgen van de ontwikkeling en 
corrigeren (monitoring) 

. .  ................................................................................. 

Leeswijzer 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke acties mogelijk zijn 
om de waterkwaliteit in de regio goed in beeld te krijgen en welke acties 
verbeteringen kunnen bewerkstelligen. 
Hieronder wordt beschreven hoe men van deze acties een doorlopend 
proces kan maken, waarbij de acties elkaar logisch blijven volgen (zie 
figuur 4 op volgende bladzijde). 
U verzamelt de resultaten van alle in gang gebrachte activiteiten. 
Daarvoor voert u monitoring uit op vier terreinen: 

- monitoring water(b0dem)kwaliteit (9 3.1) 
- monitoring uitvoering van afgesproken acties (9 3.2) 
- monitoring implementatiegraad van maatregelen (9 3.3) 
- monitoring emissies (0 3.4) 

De resultaten van deze vier monitoringprocessen legt u in periodieke ver- 
slagen vast en rapporteert u aan alle betrokken partijen. 
Op basis van deze verslagen kunnen de actieplannen worden geëvalu- 
eerd en zonodig bijgesteld of kunnen nieuwe actieplannen (9 3.5) worden 
opgesteld. Ook de monitoringplannen zelf zijn onderdeel van de evalu- 
atie en kunnen op grond van de resultaten worden bijgesteld. 

Organisatie van 3 

Monitoring is een taak waarbij alle partijen gezamenlijk een inspannings- 
verplichting hebben. 

- de waterkwaliteitsbeheerder monitort de waterkwaliteit en de emissies; 
- de doelgroepen houden in de gaten of de achterban de afgesproken 

maatregelen uitvoert en of doelgroepbrede afspraken nagekomen wor- 
den; 

- de betrokken overheden zorgen voor het nakomen van afspraken door 
hun organisaties. 
De projectgroepen rekenen samen uit wat telkens de effecten zijn van 
hun inspanningen. 
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Q 2.4 (1 -4 jaar) 
Uitvoering Actieplan 
Gebiedsgerichte verbetering 
Water(b0dem)kwaliteit 

.I 

5 3.5 (iedere 4 jaar) -1 verbetering is een actieplan water(bodem)kwaliteiî voor effectief? Nee 

Q 3.1 (1 jaar) 
Uitvoering 
monitoring van 
(bodem)kwaliteit 

IJa 

Q 3.3 (1 jaar) 
Uitvoering Uitvoering 
monitoring van monitoring van 
implementatiegraad emissies 
van maatregelen 

Q 3.4 (1 jaar) Q 3.2 (1 jaar) 
Uitvoering 
monitoring van 
voortgang acties 

Q 3.5 
Aanpassen van 
actieplan en 
monitoringplannen 4 

Figuur 4: 
Stroomschema monitoring 

3.1 Voer monitoringplan waterkwaliteit uit 

Resultaat 
Periodieke verslagen en evaluatie van de water(b0dem)kwaliteit. 

Activiteiten 
1. Uitvoeren monitoringplan waterkwaliteit 

Men blijft uitvoering geven aan het meetprogramma 
water(b0dem)kwaliteit waarvoor al eerder de basis is gelegd 
(zie § 1.2.2). Hierdoor verkrijgt men een goed beeld van de 
manier waarop belangrijke stoffen de waterkwaliteit beïnvloe- 
den. De metingen worden ofwel in eigen beheer ofwel uitbe- 
steed. 

2. Rapporteren monitoring waterkwaliteit 
Met behulp van de meetgegevens is het mogelijk een toetsing 
volgens de normen uit van de water(b0dem)kwaliteit. Hierover 
rapporteert men periodiek aan alle betrokkenen. 
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3.2 Voer actie-monitoringpian uit 

Resultaat 
Periodieke verslagen van de voortgang van afgesproken acties 

2. 

3. 

Activiteiten 
1. De doelgroepen herinneren aan hun afspraken 

Actie-monitoringplannen vormen onderdeel van de uitvoe- 
ringsplannen van de maatregelen. In principe hoeft men de 
doelgroepen slechts te houden aan hun afspraken met betrek- 
king tot de periodieke verslaggeving van de uitgevoerde maat- 
regelen. 
Eigen afspraken nakomen 
Voorzover u zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van 
bepaalde acties rapporteert u daarover ook zelf. 
De resultaten samenvatten en terugkoppelen 
Om een totaaloverzicht van uitgevoerd acties te creëren is het 
goed alle resultaten op overzichtelijke wijze samen te voegen 
en deze aan alle betrokkenen ter beschikking te stellen. 

3.3 Voer monitoring impiementatiegraad maatregeien uit 

Resultaat 
Periodieke verslagen over de implementatiegraad van maatregelen 

Activiteiten 
Monitoring van de implementatiegraad van maatregelen is specifieker 
dan monitoring van acties. De implementatiegraad van maatregelen 
wordt kwantitatief aangegeven. In veel gevallen zal deze worden gebruikt 
om maatregelenfactoren op emissiefactoren of emissie verklarende 
variabelen in te vullen danwel aan te passen. 

1. De doelgroepen aan hun afspraken herinneren 
In de uitvoeringsplannen zijn afspraken opgenomen over de 
monitoring van de implementatiegraad van maatregelen. In 
principe hoeft u de doelgroepen slechts te houden aan hun 
afspraken met betrekking tot de periodieke verslaggeving van 
de uitgevoerde maatregelen. 

Eigen afspraken nakomen 
Voorzover u zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van 
bepaalde acties rapporteert u ook zelf over de implementatie- 
graad van afgesproken maatregelen. 

De resultaten samenvatten en terugkoppelen 
Ook hier is het een goede zaak om te zorgen voor het nodige 
overzicht. Een samenvoeging van alle resultaten en terugkop- 
peling daarvan houdt de doelgroepen betrokken. 
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3.4 Voer rnonitoringplan emissies uit 

Resultaat 
Periodieke rapportages van de ontwikkelingen in de emissies 

Activiteiten 
De emissies in uw gebied staan onder invloed van diverse factoren: 
a. 
b. 
C. 

ontwikkelingen in bebouwing, grondgebruik en infrastructuur; 
de gevolgen van maatregelen en autonome ontwikkelingen; 
ontwikkelingen in externe belasting door maatregelen en auto- 
nome ontwikkelingen 
Het is daarom noodzakelijk de emissiegegevens periodiek te 
actualiseren. 

1. Uitvoeren monitoring emissies 
Om een goed inzicht in de belasting van het oppervlaktewater 
in het gebied te blijven houden, is het nodig de invloed van 
bovenstaande factoren te verwerken in periodiek uitgevoerde 
monitoring-rondes van emissies. 
De systematiek die u daarbij het beste kunt volgen is reeds 
besproken in 9 1.3.2. 
Actualiseren van de emissiegegevens doet u voor een belang- 
rijk deel op basis van de resultaten van de monitoring imple- 
mentatiegraad van maatregelen bij het uitvoeringsplan 
(zie 5 2.4.1 en 5 3.3). 
Op basis hiervan ontplooit u twee typen activiteiten in onder- 
linge samenhang: 

a. Het actualiseren van de emissie verklarende variabelen; 
U verwerkt hierin de autonome ontwikkelingen (verandering 
van gebiedskenmerken). De effecten van maatregelen zijn 
te verwerken door maatregelfactoren te introduceren. 

= Emissie Verklarende Variabele 

= Emissie Verklarende Variabele 

= Maatregelfactor bij Emissie 

EVVjaarnu 

EVVjaarl 

MFEVV 

(actueel) 

(eerste inventarisatie) 

Verklarende Variabele 

Voorbeeld: 
U heeft in vier jaar tijd het aantal niet op het riool aangesloten 
woningen gehalveerd: 

EVVjaarl = 1 O0 
MFEVV =0.5 

(niet aangesloten woningen) 

EVV,,,,,,= 100 x 0.5 = 50 (niet aangesloten woningen) 

Het voordeel van een dergelijke werkwijze is dat zichtbaar blijft 
waarom een bepaalde emissie daalt danwel stijgt. Ook is het 
op deze wijze mogelijk de effecten van verschillende scena- 
rio's door te rekenen. 
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2. 

b. Het actualiseren van de emissiefactoren en bijbehorende 

Hierin verwerkt u de effecten van maatregelen en eventueel 
de resultaten van onderzoek (nieuwe inzichten). 
Indien de emissies gewijzigd zijn door technische maatregelen 
kan men bijvoorbeeld een maatregelfactor invoeren die aan- 
geeft welke fractie er nog resteert van de oorspronkelijke 
emissiefactor. Feitelijk berekent men hiermee dus een nieuwe 
emissiefactor. 

documentatie; 

EFjaarnu = EFjaarl x MFEF 

EF.,,,,, = Emissiefactor (actueel) 
E&aar, = Emissiefactor (eerste inventarisatie) 
M&F = Maatregelfactor emissiefactor 

Voorbeeld: 
Door invoering van deelontharding van het leidingwater in uw 
gebied is de emissiefactor voor koper tot tweederde geredu- 
ceerd. 

EF.,,,1 = 2 (gram/inwoner.jaar) 
M ~ E F  =0.66 
EFjaarnu = 2 x 0.66 = 1.33 (gram/inwoner.jaar) 

Ook hier heeft een dergelijke werkwijze het voordeel dat zicht- 
baar blijft waarom een bepaalde emissie daalt danwel stijgt. 
Deze maakt het mogelijk de effecten van verschillende scena- 
rio’s door te rekenen. 
- U dient eerst te controleren of voor alle beschikbare emissie- 

factoren nog met dezelfde emissie verklarende variabele 
gewerkt kan worden. Als dat zo is kunt u de emissies actuali- 
seren door de emissie verklarende variabele aan te passen. 

- Indien de methodiek van het berekenen van emissies is 
gewijzigd moeten de gegevens van vorige jaren volgens 
dezelfde systematiek worden herberekend. Dit laatste is 
noodzakelijk omdat u anders schijntrends of breuken in uw 
dataset krijgt. 

Rapporteren en terugkoppelen van resultaten naar alle betrok- 
kenen 
De resultaten van de emissie-inventarisatie komen in een rap- 
portage. Hierin stelt men opnieuw de bijdrage van alle bron- 
nen aan de waterbelasting vast. De resultaten worden naar 
alle betrokkenen gecommuniceerd. 

Aandachtspunten 
- Het actualiseren van een emissiedatabase is dikwijls bewerkelijker dan 

het inrichten ervan voor de eerste keer. U dient hier bij de planning 
rekening mee te houden. 

- De mogelijkheid bestaat om de monitoring van de emissies (deels) te 
laten uitvoeren door de actoren zelf. De waterbeheerder hoeft in dat 
geval alleen te controleren of de inventarisatie volgens afspraak is uit- 
gevoerd. Hij stelt wel het totaaloverzicht samen. 
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3.5 Evalueer en stel plannen bij 

Resu Itaat 
Een actueel actieplan en bijbehorend uitvoeringsplan. Monitoringplannen 
(4x) die zijn toegesneden op het actieplan en het bijbehorend uitvoe- 
ringsplan. 

Activiteiten 
U beschikt nu over rapportages over waterkwaliteit, uitgevoerde acties, 
implementatiegraad van maatregelen en een rapportage over de behaal- 
de emissiereducties. Allerlei zeer specifieke geconstateerde feiten kun- 
nen aanleiding geven de plannen bij te stellen. In het onderstaande wordt 
daarom volstaan met een enkel voorbeeld. 

1. Bijstellen (indien nodig) van het actieplan 
Bijvoorbeeld: 
U constateert dat de implementatie van bepaalde mestreduc- 
tie-maatregelen niet leidt tot de verwachte reductie van emis- 
sies naar het oppervlaktewater. U besluit om alsnog ruimere 
bufferzones in te stellen in bepaalde gebieden. 

2. Aanpassen (indien nodig) van het uitvoeringsplan 
Bijvoorbeeld: 
U krijgt u signalen dat bepaalde maatregelen min of meer wel 
worden uitgevoerd, maar u krijgt hierover geen geschikte 
kwantitatieve informatie. U spreekt met de doelgroep af hoe en 
wat deze in het vervolg gaat rapporteren. 

3. Aanpassen (indien nodig) van de monitoringplannen 
Bijvoorbeeld: 
U constateert dat een bepaalde verontreiniging nagenoeg 
geheel wordt afgevoerd uit uw gebied na korte perioden van 
hevige regenval. U besluit op strategische plaatsen te meten 
op goedgekozen tijdstippen. 
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1 INLEIDING 

Algemeen 
De grenswaarden voor oppervlaktewater en waterbodems worden in ons land op veel lokaties 
overschreden. De oorzaak hiervan vormen de emissies van stoffen uit verschillende bronnen in 
Nederland, de aanvoer via grensoverschrijdende rivieren en via atmosferische depositie en de 
belasting van het oppervlaktewater via uit- en afspoeling van de bodem. 
Emissies naar water worden vaak onderscheiden in industriële, communale en diffuse bronnen. De 
industriële en de communale bronnen worden ook wel samengenomen als puntbronnen. 
Voor veel schadelijke stoffen wordt de belasting van het oppervlaktewater in toenemende mate 
veroorzaakt door diffuse bronnen. Door de reducties in de afgelopen jaren van de industriële en 
communale bronnen wordt het relatieve aandeel van de diffuse bronnen op de totale belasting van het 
oppervlaktewater steeds groter. 
Om op termijn te komen tot een gewenste waterkwaliteit is naast een voortgaande sanering van 
puntlozingen de aanpak van diffuse bronnen van waterverontreiniging noodzakelijk. 
Diverse factoren maken het de waterbeheerders en andere overheden lastig om een duidelijk beeld te 
krijgen van de diffuse bronnen binnen hun beheersgebied en te komen tot een effectief beleid dat 
resulteert in de gewenste waterkwaliteit. Een oorzaak hiervan is de grote verscheidenheid aan diffuse 
bronnen met elk de eigen emissie-veroorzakende processen en specifieke probleemstoffen. Daarnaast 
zijn de regionale verschillen een belangrijke factor. Regionaal kunnen er grote verschillen optreden, 
zowel in de bijdrage van de verschillende diffuse bronnen aan de totale belasting, als in de soort 
bronnen. Tenslotte kan nog als reden worden genoemd het ontbreken van informatie over emissie- 
bronnen en emissiefactoren of het bestaan van bronnen met tegenstrijdige informatie. 

Doel en opzet rapport 
Het doel van dit rapport is het presenteren van een overzicht van de meest recente, algemeen 
gehanteerde nationale emissiefactoren voor de belangrijkste diffuse bronnen van waterverontreini- 
ging. Dit rapport is als bijlage opgenomen in de CIWíCUWVO Handreiking regionale aanpak difluse 
bronnen [23] en wordt daarnaast separaat uitgebracht als RIZA-werkdokument. 
De laatste jaren is in toenemende mate behoefte aan regionale emissie-informatie. Een belangrijk doel 
van deze bijdrage is het stimuleren van het gebruik van éénduidige emissiefactoren in regionale 
studies. Omgekeerd kunnen bevindingen uit regionale studies aanleiding zijn tot het herzien van 
nationale emissiefactoren of het opnemen van nieuwe diffuse bronnen in de nationale emissiebestan- 
den en -modellen. De emissiefactoren worden officieel vastgesteld in een jaarlijkse cyclus (zie par. 
1.2) en dit werkdokument zal dan ook, eventueel in aangepaste vorm, regelmatig worden herzien. 

Uitgangspunten en beperkingen 
De belangrijkste uitgangspunten van dit rapport zijn: 

Er wordt uitgegaan van beschikbaar materiaal dat officieel is vastgesteld. _ -  - 

Er wordt geen indicatie gegeven van de mate van betrouwbaarheid van de gegevens. Wel wordt 
verwezen naar de referenties welke ten grondslag liggen aan de gepresenteerde informatie. 
Wanneer er een discussie loopt over bepaalde gegevens of een procedure loopt om gegevens of 
methodieken te herzien, wordt dit bij de betreffende emissiebron vermeld. 
Er wordt uitgegaan van de beschikbare informatie voor het meest recente jaar wat betreft 
emissiefactoren en emissiebepalende eenheden. In het algemeen is dit het jaar 1994. Effecten van 
maatregelen tot 1994 zijn verwerkt in de gepresenteerde emissiefactoren. 
In deze bijdrage zijn emissies van de volgende stoffen opgenomen: stikstof-totaal, fosfor-totaal, 
cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink, minerale olie, benzo(a)pyreen en fluorantheen. 
Er worden alleen emissiefactoren besproken die van toepassing zijn op emissies naar oppervlakte- 
water en naar riool. Voor een aantal emissiebronnen vinden de emissies echter niet alleen plaats 
naar water of riool, maar ook naar de compartimenten bodem of lucht. In deze gevallen zal ook de 
verdeling van de emissie over de compartimenten worden toegelicht. 
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Er zijn geen prognoses opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de Watersysteemverkenningen 
i441. 

Opbouw en leeswijzer 
Voorliggend dokument is opgebouwd uit drie hoofdstukken. 
Na de inleiding wordt in het tweede hoofdstuk een beknopt overzicht gegeven van de organisatie van 
de belangrijkste nationale emissiebestanden en -modellen en rapportages (par. 2.1). Daarna wordt kort 
ingegaan op definities en methoden m.b.t. de diffuse emissiebronnen (par. 2.2). 
Het derde hoofdstuk bevat de kern van dit dokument in de vorm van een overzicht van de beschikbare 
informatie per emissiebron. In paragraaf 3.1 worden de opzet en de onderdelen van het overzicht per 
emissiebron toegelicht. De paragrafen 3.2 tim 3.7 bevatten de beschrijvingen per emissiebron 
gerangschikt naar doelgroep, respectievelijk: riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties (par. 3.2), 
consumenten (par. 3.3), verkeer en vervoer (par. 3.41, landbouw (par. 3 . 9 ,  handel, diensten en 
overheid (par. 3.6) en industrie (par. 3.7). De belasting van het water door depositie is niet ingedeeld 
bij een doelgroep en wordt apart in paragraaf 3.8 behandeld. Tenslotte worden in de laatste paragraaf 
(par. 3.9) een aantal overige bronnen besproken. die om diverse redenen niet in de paragrafen 3.2 t/m 
3.8 zijn behandeld. 
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2 ACHTERGRONDEN 

2.1 Nationale emissiebestanden en -modellen 

Emissieregistratie 
Namens de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van 
Verkeer en Waterstaat (V&W) verleent de Hoofdinspectie Milieuhygiëne opdracht aan TNO voor de 
inventarisatie, analyse en presentatie van emissiegegevens. De Emissieregistratie (ER) heeft als 
belangrijkste taken het verzamelen en vaststellen van alle emissies naar lucht, water en bodem van 
zowel industriële als niet-industriële bronnen en het opslaan van deze informatie in een centraal 
database systeem. Op basis van deze informatie wordt jaarlijks een emissiejaarrapport (EJR) 
uitgebracht over de emissies in Nederland door ER in samenwerking met de volgende instellingen: 
het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
LNV), het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIZA levert grotendeels de informatie 
betreffende de emissies naar water. 
De emissiegegevens voor het compartiment water van ca. 1 O00 individuele bedrijven worden 
opgeslagen in het informatiesysteem Emissieregistratie Individueel (ER-I). Deze puntbrongegevens 
worden in geaggregeerde vorm ook opgeslagen in het informatiesysteem Emissieregistratie Collectief 
(ER-C), waarin tevens gegevens worden opgenomen over alle diffuse bronnen. De gegevens in het 
ER-C zijn gekoppeld aan een Geografisch Informatiesysteem, waarin informatie is opgenomen over 
de ligging van de emissiebronnen. zodat een geografische weergave van de emissiegegevens mogelijk 
is. 

De organisatie van de vaststelling van de diffuse emissies verloopt via zogeheten Taakgroepen, 
waarin de deelnemende instellingen zijn vertegenwoordigd. De binnen de Taakgroepen vastgestelde 
emissies worden voorgelegd en geaccordeerd door de Coördinatiecommissie Emissie-inventarisatie 
(CEI). De informatie over de emissiebronnen die in hoofdstuk 2 van dit dokument zijn opgenomen, is 
grotendeels door het RIZA via verschillende Taakgroepen ingebracht t.b.v. de Emissiejaarrapportage 
94/95 [9]. 
Meer informatie over de organisatie en werkwijze van ER, alsmede overzichten van de nationale 
emissiegegevens naar water voor het jaar 1994 (en een raming voor 1995) zijn te vinden in de laatste 
Emissiejaarrapportage [9]. Daarnaast is een rapport beschikbaar, waarin voor dezelfde jaren 
gedetailleerde informatie is opgenomen over emissies door de verschillende bedrijfsgroepen en 
ruimtelijke verdelingen [3]. Tevens verschijnt in 1997 een Methoderapport Emissieregistratie [33], 
waarin de gehanteerde methoden worden beschreven die zijn gebruikt om de emissies naar water en 
lucht vast te stellen. In het algemeen zal de informatie in dit Methoderapport minder gedetailleerd zijn 
dan in dit dokument. 

RIM+ en PROMISE 
In het kader van de recentelijk in de Wet Milieubeheer vastgelegde milieuplanbureaufunctie van het 
RIVM is de afgelopen jaren in opdracht van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie 
van VROM het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM+) ontwikkeld door het RIVM. Met 
behulp van dit systeem wordt in samenwerking met een groot aantal instituten jaarlijks een milieuba- 
lans opgesteld waarin de kwaliteit van het milieu wordt beschreven in relatie met het gerealiseerde 
milieubeleid. Voor emissiegegevens naar water wordt de informatie aangeleverd door het RIZA. 
Daarnaast worden aan de hand van groeireeksen en maatregelen toekomstscenario’s doorgerekend ten 
behoeve van de Milieu- en Natuurverkenningen. In 1995 is het RIM+ voor het eerst officieel gebruikt 
voor het genereren van emissies voor de Milieubalans 1995 [37], de kostenberekeningen van het 
jaarlijks verschijnende Milieuprogramma van de regering en voor de Watersysteemverkenningen 
(WSV), die de wetenschappelijke voorbereiding vormen voor de vierde Nota Waterhuishouding. 
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Door het RIZA is, in samenwerking met het RIVM, in het kader van de bovengenoemde WSV 
specifiek voor het berekenen en prognotiseren van de belasting van het oppervlaktewater het 
rekenmodel PROMISE (PROgnosis Model for Inputs to Surface water and Emission reductions) 
ontwikkeld als onderdeel van het RIM+. 
Zowel de belangrijkste (industriële) puntbronnen als de diffuse emissiebronnen zijn opgenomen in 
PROMISE. Per stof kunnen met PROMISE overzichten worden gegenereerd van de belasting van het 
oppervlaktewater vanaf 1985 tot heden. Aan de hand van groeireeksen, maatregelen en scenario’s 
kunnen ook prognoses worden opgesteld en verschillende beleidsvarianten op nationaal niveau 
worden doorgerekend. Zowel de bruto emissies (emissies aan de bron), als de netto belasting van het 
oppervlaktewater kunnen worden berekend. Berekeningen kunnen per emissiebron of groep van 
em issiebronnen (bijv. bedrijfstak of doelgroep) worden uitgevoerd. 
De gehanteerde regionale verdeling in PROMISE is gebaseerd op de PAWN-schematisatie (Policy 
Analysis for Watermanagement in the Netherlands), waarbij het oppervlaktewater in Nederland is 
opgedeeld in een nationaal netwerk (het hoofdnetwerk van de Nederlandse watersystemen) en een 
tachtigtal distrikten (op zichzelf staande waterstaatkundige eenheden). Deze PAWN-schematisatie is 
uitvoerig beschreven in diverse rapporten van het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van het 
RIZA [46,47,48]. 

Afstemming emissiegegevens water 
Het RIZA is verantwoordelijk voor de invulling van de emissiegegevens voor het compartiment water 
in het RIM+, zoals deze zijn gepubliceerd in de verschillende milieubalansen. Daarnaast levert RIZA 
ook grotendeels de bijdragen voor emissies naar water aan ER. In toenemende mate worden zowel de 
informatie in beide systemen (RIM+/PROMISE en ER) als de publicaties (MB en EJR) op elkaar 
afgestemd. Niet alleen de selectie van emissiebronnen en hoogte van de industriële en diffuse 
emissies, maar ook methoden en definities, doelgroep-indeling en regionalisatie worden van jaar tot 
jaar meer geïntegreerd. Binnen enkele jaren zal dit moeten leiden tot één consistente nationale dataset 
voor emissiegegevens naar water en voor de overige milieucompartimenten. 

2.2 Definities en methoden 

Indelingen emissies 
Bronnen van emissies naar oppervlaktewater kunnen op diverse manieren worden ingedeeld. De 
verschillende indelingen worden vaak door elkaar gebruikt of anders geïnterpreteerd, wat kan leiden 
tot spraakverwarring en misverstanden. De afstemming zoals in par. 1.2 genoemd, is niet in de laatste 
plaats ook van toepassing op dit onderdeel van de emissieproblematiek. Hieronder volgt een kort 
overzicht van de meest gebruikte indelingen en een toelichting van de hier gehanteerde indeling. 

Een algemene indeling is de splitsing in industriële, communale en diffuse bronnen. Bij deze indeling 
worden in het algemeen onder industriële bronnen slechts de bedrijven verstaan die direkt lozen op 
oppervlaktewater en niet de lozingen van de industrie op de riolering. De laatste worden dan bij de 
communale bronnen gerekend. Naast de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie’s behoren 
tot de communale bronnen ook de riooloverstorten, de regenwaterriolen en de ongezuiverde 
rioolstelsels. De diffuse bronnen worden niet door een duidelijke lokatie gekenmerkt. De scheiding 
tussen communaal en diffuus is niet altijd strikt te hanteren: emissies door bepaalde diffuse bronnen 
zullen voor een gedeelte via het rioolstelsel en de RWZl’s als effluent in het oppervlaktewater 
terechtkomen en kunnen derhalve ook als communaal worden beschouwd. Bepaalde communale 
bronnen, zoals ongezuiverd gerioleerde lozingen door huishoudens en overstorten, worden soms door 
hun beperkte individuele bijdrage en het dikwijls ontbreken van informatie over de excacte ligging 
ook diffuus genoemd. 

Een ander onderscheid dat dikwijls wordt gemaakt, is tussen puntbronnen en diffuse bronnen. 
Puntbronnen worden gekenmerkt door een vaste lokatie (coördinaten) en een lozingswerk (afvoerpijp 
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of riool). Hieronder vallen dan zowel de industriële lozingen (zowel direkt op oppervlaktewater als op 
riool) als de communale lozingen. De emissies van deze bronnen kunnnen meestal worden afgeleid uit 
een afvalwaterdebiet en de gehalten aan verontreinigende stoffen. Bij de diffuse bronnen ontbreekt 
een duidelijke lokatie. De omvang van deze emissies wordt meestal geschat m.b.v. emissiefactoren. 

Een derde indeling is in direkte en indirekte bronnen. Emissies door de direkte bronnen komen 
rechtstreeks op het oppervlaktewater (eventueel via een afvalwaterzuiveringsinstalatie van een 
bedrijf) zonder dat ze een RWZI passeren. De (ongezuiverde) lozingen via bijv. persleidingen en 
overstorten worden meestal hiertoe gerekend. Emissies door de indirekte bronnen daarentegen gaan 
via het riool en passeren meestal een RWZI voordat zij (gezuiverd) als effluent in het oppervlaktewa- 
ter terechtkomen. 

Tenslotte wordt soms gesproken van primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn dan de 
bronnen waardoor de emissie wordt veroorzaakt (bijv. bedrijven of wegverkeer), secundaire bronnen 
zijn dan de bronnen waar de emissie uiteindelijk (al of niet gezuiverd) in het oppervlaktewater 
terechtkomt (bijv. RWZI’s, overstorten). Emissies naar water vanuit andere compartimenten, zoals 
depositie (lucht naar water) en uit- en afspoeling vanuit de landbouw (bodem naar water) worden wel 
overdrachten tussen milieucompartimenten genoemd en ook onder secundaire bronnen gerekend. 
Emissies aan de bron (primaire emissies) worden ook wel bruto emissies genoemd, in tegenstelling tot 
de netto emissies die de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater weergeven. 

In voorliggend dokument worden de primaire, diffuse bronnen besproken. Per bron wordt hierbij 
vermeld wat de totale (bruto) emissie aan de bron is, welk deel van de emissies direkt op het 
oppervlaktewater wordt geloosd en welk deel op het riool wordt geloosd. Ook wordt vermeld wat 
tenslotte de uiteindelijke (netto) belasting van het oppervlaktewater is (de som van de direkte emissies 
en de belasting van het oppervlaktewater door deze bron via effluenten, overstorten, regenwaterriolen 
en niet aangesloten stelsels) die wordt veroorzaakt door de betreffende emissiebron. 
Om een indruk te geven van de grootte van de bijdrage aan de landelijke oppervlaktewaterbelasting 
door de secundaire bronnen (effluenten, overstorten, regenwaterriolen en niet aangesloten stelsels), 
worden de emissies door deze bronnen ook nog eens apart vermeld (zie par. 3.2). 

Emissiebronnen 
Emissies naar water worden veroorzaakt door een scala van aktiviteiten en processen in tal van 
maatschappelijke sectoren. Diffuse emissies zijn gekoppeld aan een aktiviteit (bijv. wegverkeer), een 
proces (bijv. corrosie van lantarenpalen) of aan het verbruik van stoffen (bijv. verbruik bestrijdings- 
middelen). In dit dokument zal steeds de term emissiebron worden gebruikt. 
Een groot aantal individuele emissiebronnen is onderscheiden. Hierbij speelt steeds de afweging mee 
tussen het verder detailleren of aggregeren van een bron (bijv. wegverkeer opsplitsen in vrachtauto’s, 
personenauto’s en overig wegverkeer). Verder detailleren biedt meer mogelijkheden voor het 
definiëren van maatregelen en regionalisering, maar heeft als nadeel een toename in de hoeveelheid 
benodigde infomatie, meestal gepaard gaande met een afname van de betrouwbaarheid en beschik- 
baarheid van deze informatie. Eenzelfde afweging geldt voor het al of niet meenemen van bronnen 
met een geringe nationale bijdrage of waarvan de hoogte van de bijdrage nog ter discussie staat. 

Diffuse emissiebronnen kunnen op verschillende wijzen worden gegroepeerd. Hier is een indeling 
naar doelgroep aangehouden, zoals is gehanteerd voor de Emissiejaarrapportage 94/95 [9] en de 
Milieubalans 96 [38]. Deze indeling is gebaseerd op de doelgroepdefinities zoals die door VROM 
zijn geformuleerd [43]. 

Emissiefactoren en emissieverklarende variabelen 
Emissies door diffuse bronnen worden meestal berekend aan de hand van emissiefactoren. Deze 
methode is gebaseerd op een eenvoudige berekening. Per emissiebron wordt een variabele vastge- 
steld, die enerzijds zo goed mogelijk de emissiebron weergeeft en waarover anderzijds ook de voor 
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onderstaande berekening noodzakelijke informatie beschikbaar is. Voor bijvoorbeeld de emissiebron 
“afvalwater huishoudens” is deze variabele het aantal inwoners van Nederland. Deze variabele wordt 
de emissieverklarende variabele (EVV) genoemd. De hoogte van de EVV wordt de omvang genoemd. 
De emissiefactor (EF) geeft de emissie van een bepaalde stof weer per eenheid van de EVV. Voor de 
emissiebron “afvalwater huishoudens” bedraagt de EF voor fosfaat bijvoorbeeld 0.5 1 kg per inwoner 
per jaar. De emissie (EM) is vervolgens het produkt van de EF en de EVV. 
Hierbij is de EVV niet stofgebonden of gekoppeld aan een regio of een milieucompartiment (lucht, 
water, riool, bodem). De EF geldt daarentegen wel specifiek voor één stof en is gekoppeld aan een 
milieucompartiment. In dit dokument wordt geen onderscheid gemaakt in regionale emissiefactoren, 
maar wordt slechts gebruik gemaakt van landelijk toegepaste emissiefactoren. Ook wordt er geen 
rekening gehouden met fluctuaties van de emissies gedurende het jaar. Per jaar wordt er één EF per 
stof per emissiebron aangehouden en één omvang per emissiebron vastgesteld. De EF wordt in dit 
dokument uitgedrukt in kgíeenheid EVV en de EM in kgijaar. 
In formulevorm is dit als volgt weer te geven: 

EM,,, = EF,,, x EVV 

waarbij : 
EMX,, 
EFXS 
EVV 

= emissie van stof x voor compartiment c 
= emissiefactor van stof x voor compartiment c 
= omvang van de emissieverklarende variabele 
= stof(groep) 

C = compartiment 

Van jaar tot jaar kunnen zowel de EF als de omvang van de EVV variëren. Door de implementatie 
van maatregelen kan de EF van een stof dalen, een voorbeeld is het coaten van verzinkt stalen 
skeletten in de chemische industrie, waardoor de EF van zink voor deze emissiebron naar O daalt. Ook 
kan de EVV dalen door maatregelen, bijvoorbeeld door de toepassing van kunststof daken en 
dakgoten neemt het aantal woningen met zinken daken en dakgoten af. Een EVV, zoals bijvoorbeeld 
het aantal inwoners van Nederland, kan ook variëren (stijgen of dalen) door min of meer natuurlijke 
processen of oorzaken. Bij de in dit dokument weergegeven emissiefactoren zijn de effekten van 
maatregelen die tot het jaar 1994 zijn genomen reeds in de emissiefactoren verwerkt. 
De keuze van een optimale EVV, de noodzaak van continue monitoring van emissiefactoren, 
omvangen, effecten en implementatiepaden van maatregelen, de afstemming tussen de compartimen- 
ten en de betrokken instanties alsmede de verwerking van nieuwe inzichten maken het jaarlijks 
vaststellen van een algemeen aanvaardbare consistente set diffuse emssies een complex proces. 

De met bovenstaande formule berekende emissie geeft de emissie aan de bron weer: de bruto emissie. 
Om te komen tot een netto belasting van het oppervlaktewater is in de meeste gevallen een aanvullen- 
de berekening noodzakelijk. De berekening van bruto emissie naar netto belasting is mogelijk met het 
model PROMISE. Alleen wanneer een emissie voor 100% direkt in het oppervlaktewater terecht 
komt, is de bruto emissie gelijk aan de netto belasting. 

Voor bepaalde diffuse emissiebronnen geldt dat emissies naar oppervlaktewater worden berekend in 
samenhang met andere modellen naast PROMISE. De uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat uit de 
landbouw wordt berekend m.b.v. het model ANIMO. De emissies van bestrijdingsmiddelen naar 
oppervlaktewater worden gekwantificeerd m.b.v. het model PESCO (Pesticide EmissieSCreenings- 
model Oppervlaktewater), Voor de berekening van de belasting van het oppervlaktewater door 
depositie worden invoerbestanden gebruikt voor PROMISE, die zijn berekend door het Laboratorium 
voor Luchtonderzoek van het RIVM met het model EUTREND [30]. In hoofdstuk 3 wordt bij 
bespreking van de betreffende emissiebronnen nader ingegaan op de resultaten van deze modelbere- 
keningen. 
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Emissieberekeningen in PROMISE 
Afhankelijk van de verdeling van de emissie over de compartimenten en de aard van de emissiebron. 
zal een gedeelte van de bruto emissie als zuiveringsslib achterblijven in RWZI’s. 
Met het model PROMISE kan aan de hand van een aantal in te voeren factoren met behulp van de in 
het model aanwezige basisinformatie en geprogrammeerde rekenregels en -formules per emissiebron 
of groep emissiebronnen een netto belasting van het oppervlaktewater worden berekend. Bovendien 
kunnen de volgende emissieroutes worden gekwantificeerd: influent, effluent, overstorten. regenwa- 
terriolen, niet-aangesloten rioolstelsels en direkte emissies. De netto belasting is hierbij de som van de 
posten: effluent, overstorten, regenwaterriolen, niet-aangesloten rioolstelsels en direkte emissies. 
Een gedetailleerde beschrijving van het model PROMISE verschijnt begin 1997 [35]. 
De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het berekenen van een netto belasting worden 
hieronder kort toegelicht. Deze vier factoren zijn: de afvoersituatie van een emissiebron, het al dan 
niet regenwatergerelateerd zijn van een emissiebron, de schematisatie van het rioolstelsel en het 
zuiveringsrendement van de RWZI’s. 
-Afvoersituatie 
Aan elke emissiebron dient een afvoersituatie te worden gekoppeld. Deze afvoersituatie is een 
kwantitatieve verdeling van de wateremissies over de routes naar oppervlaktewater via direkte 
lozingen, via lozingen op gemengde rioolstelsels en via lozingen op gescheiden stelsels. Deze 
verdeling is bovendien geregionaliseerd. 
-Regenwater-relatie 
Emissiebronnen waarbij de lozing is gekoppeld aan de afvoer van regenwater, worden regenwaterge- 
relateerde bronnnen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn atmosferische depositie, slijtage van wegdek 
en corrosie van zinken daken en dakgoten. De emissies van deze processen kunnen in een gescheiden 
stelsel terechtkomen en daarna, al of niet gezuiverd, op het oppervlaktewater worden geloosd. Indien 
deze regenwatergerelateerde emissies via een gemengd stelsel worden afgevoerd vindt in principe 
zuivering plaats. Bij hevige regenval echter kan het voorkomen dat overstorting plaatsvindt, zodat een 
deel van deze emissies uit gemengde stelsels alsnog ongezuiverd worden geloosd. Van de regenwater- 
gerelateerde emissies is aangenomen dat 22% [40] van de vuilvracht van deze lozing op het gemeng- 
de rioolstelsel op oppervlaktewater overstort. 
De overige emissiebronnen worden niet-regenwatergerelateerd genoemd en dragen bij aan de 
droogweerafvoer van het riool. De lozingen van deze bronnen op het gescheiden en gemengde stelsel 
worden in principe afgevoerd naar een RWZI. Bij hevige regenval kan overstorting plaatsvinden. In 
PROMISE is aangenomen dat 1% [40] van de totale geloosde emissie afkomstig van een niet- 
regenwatergerelateerde bron ongezuiverd wordt geloosd bij overstorten. 
Deze overstortpercentages zijn niet geregionaliseerd en worden voor heel Nederland aangehouden. 
Wanneer een emissiebron regenwatergerelateerd is. is dit in hoofdstuk 3 bij de omschrijving van de 
emissiebron aangegeven. 
-Schemahatie van het rioolstelsel 
In PROMISE is een vereenvoudigde schematisatie van het rioolstelsel opgenomen, waarbij per 
PAWN-regio o.a. is opgenomen de verdeling van de huishoudelijke lozingen over gemengde en 
gescheiden rioleringsstelsels en direkt op oppervlaktewater. het percentage niet-aangesloten 
huishoudens, het verhard oppervlak binnen en buiten de bebouwde kom en de verdeling van de lozing 
van het effluent van de RWZl’s over de PAWN-regio’s. De basisinformatie die hiervoor is gebruikt is 
afkomstig uit het systeem ER-C. 
-ZuiveringSrendement 
In een RWZI wordt het influent gezuiverd en een gedeelte van de vervuilingsvracht als zuiveringsslib 
afgevoerd. Het resterende deel wordt als effluent op het oppervlaktewater geloosd. Per stof en per jaar 
kan in PROMISE een zuiveringsrendement voor de RWZl’s worden ingevoerd. Hierbij wordt per stof 
een nationaal (gewogen) gemiddeld rendement gehanteerd, gebaseerd op onderliggende informatie 
over effluent-, influent- en slibgegevens zoveel mogelijk per individuele RWZI. In par. 3.2 wordt een 
overzicht gegeven van de nationaal gehanteerde zuiveringsrendementen voor een aantal stoffen voor 
het jaar 1994. 
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3 EMISSIEBRONNEN PER DOELGROEP 

5,l kton 

39.6 kton 

0,5 ton 

9,l ton 

3.1 Algemeen 

63,l 

53,8 

77.4 

76,3 

In  dit hoofdstuk worden de belangrijkste diffuse emissiebronnen afzonderlijk besproken. Daarnaast 
wordt in paragraaf 3.2 kort ingegaan op een aantal specifieke secundaire emissiebronnen: effluenten 
van de R WZl’s, overstorten, regenwaterriolen en niet aangesloten rioolstelsels. 
De diffuse emissiebronnen zoals vermeld in de paragrafen 3.3 tím 3.7 zijn geclusterd per doelgroep. 
Per emissiebron wordt achtereenvolgens gegeven: 
- een korte beschriving van de emissiebron en een vermelding of de emissiebron regenwater 

gerelateerd is 
een verantwoording van de gehanteerde emissiefactoren, emissieverklarende variabele en reeds 
doorgevoerde maatregelen met literatuurvenvijzingen en jaartallen 
een overzicht van de gehanteerde emissiefactoren, omvang en eenheid van de emissieverklarende 
variabele, totale nationale bruto emissie en totale nationale netto belasting van het oppervlaktewa- 
ter voor het jaar 1994 in de vorm van een tabel 

- 

- 

- eventuele aanvullende opmerkingen. 
Belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van atmosferische depositie is niet bij een doelgroep 
geplaatst, maar apart in paragraaf 3.8 besproken. Overige emissiebronnen, die om diverse redenen 
niet in de paragrafen 3.3 î/m 3.7 zijn behandeld, zijn opgenomen in paragraaf 3.9. 

0,09 ton 

0,08 ton 

3.2 Doelgroep Riolering en waterzuiveringsinstallaties 

90,O 

90,O 

Influenten, effluenten en rendementen 
Door het CBS worden jaarlijks influenten, effluenten en gewogen gemiddelde rendementen van de 
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties berekend voor een aantal stoffen. 

openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen Nederland 1994 I 
I stof 

I totaal fosfor 

totaal stikstof 

chroom 

I koper 

kwik + zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

influent 

14,O kton 

855 kton 

2,2 ton 
~ 

3 8,4 ton 

146,3 ton 

0,6 ton 

39,7 ton 

67,4 ton 

4793 ton 

0,9 ton 

0,s ton 

effluent I rendementen(%) I 

32,6 ton 

0,2 ton 

203 ton 

2 1,2 ton 

i 45.9 ton 
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In bovenstaande tabel zijn de influenten. effluenten en rendementen voor Nederland vermeld. zoals 
deze in het kader van de Emissiejaarrapportage 1994 [9] door het CBS zijn vastgesteld en zoals ook 
bij de berekening van de netto emissies m.b.v. PROMISE van de verschillende emissiebronnen in dit 
dokument zijn gebruikt. 
Voor de stoffen benzo(a)pyreen en fluorantheen is een rendement van 90% aangehouden [25]. 
Tot 1993 zijn de hoeveelheden aan zware metalen in het influent en effluent door het CBS berekend 
uit gegevens over het vrijkomende zuiveringsslib en vaste rendementen [21]. Voor 1993 en 1994 is 
een nieuwe berekeningsmethodiek gehanteerd. waarbij ook gegevens zijn gebruikt die zijn gebaseerd 
op bemonstering van het influent en effluent. Een uitgebreide vergelijking van beide methoden is 
gepubliceerd door het CBS [21]. 
Voor de zware metalen geldt dat de definitieve cijfers voor 1994 zoals door CBS gepubliceerd [21] 
voor sommige stoffen iets afwijken van de hierboven weergegeven cijfers. 

stof 

totaal fosfor (kton) 

totaal stikstof (kton) 

cadmium (ton) 

chroom (ton) 

koper (ton) 

kwik (ton) 

Overstorten, regenwaterriolen en niet aangesloten rioolstelsels 
De belasting van het oppervlaktewater door overstorten, regenwaterriolen en de rioolstelsels die niet 
op een rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn aangesloten (de zgn. niet aangesloten stelsels) zijn 
berekend met het model PROMISE (zie par. 2.2). 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belasting van het oppervlaktewater door overstorten, 
regenwaterriolen en niet aangesloten stelsels voor Nederland voor een aantal stoffen voor het jaar 
1994. Deze cijfers zijn inclusief de belasting die tengevolge van atmosferische depositie via de 
overstorten, regenwaterriolen en niet aangesloten stelsels in het oppervlaktewater terechtkomt. 

overstorten regenwaterriolen niet aangesloten totaal 
stelsels 

O, 1 0,O 0,3 094 

I ,  1 1,4 1,6 4,l 

0,04 0,04 0,04 0,12 

1,6 6,O 098 8,4 

1,6 0,7 2,9 5,2 

0,Ol 0.00 0,o 1 0,02 

belasting oppervlaktewater door overstorten, regenwaterriolen en niet aangesloten stelsels 
(incl. depositie) Nederland 1994 

0,7 

2s 

12,l 

0,O 

0,o 1 

4,3 

39,6 

162,O 

0,18 

0.35 

nikkel 

zink 62,4 

benzo(a)pyreen (ton) I O, 1 O I 088 
fluorantheen (ton) I 0.08 I 0.26 

1 1  



3.3 Doelgroep Consumenten 

~ 

jaar: 1994 

stof 

3.3. I Afsteken vuurwerk 

hoogte EVV: 7,7 * ]O3 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: ton 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het afsteken van vuurwerk door consumenten. De emissies van deze 
bron zijn geconcentreerd op enkele dagen van het jaar rond de jaarwisseling. Aangezien het afsteken 
van vuurwerk overwegend niet plaatsvindt tijdens regenval, wordt deze emissiebron verondersteld 
niet regenwatergerelateerd te zijn (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De achtergrondinformatie betreffende de samenstelling en emissiefactoren van vuurwerk is afkomstig 
uit de WESP-procesbeschrijving [Si]. De hoeveelheid afgestoken vuurwerk wordt berekend uit het 
verschil van de hoeveelheid geïmporteerd en geëxporteerd vuurwerk in Nederland [ 181. Daarnaast 
wordt rekening gehouden met een hoeveelheid illegaal geïmporteerd vuurwerk. Hiervoor wordt een 

Er wordt aangenomen dat van de emissies naar water 25% direkt in het oppervlaktewater terechtkomt 
en 75% via het rioolstelsel wordt afgevoerd. 
De emissiefactor voor koper voor het jaar 1994 van deze emissiebron is uitgedrukt in bruto emissie in 
kg/jaar naar water+riool per ton afgeschoten vuurwerk. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

hoeveelheid aangehouden van 3 16 ton in 1994. 

koper 2,545 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

emissiebron: afsteken vuurwerk 

emissieverklarende variabele (EVV): hoeveelheid afgestoken vuurwerk 

19,6 * 10) 4,s * 103 

Opmerkingen 
Zowel de verdeling van de emissie over de verschillende compartimenten, als de verhouding direkt 
naar oppervlaktewater/riool is een globale schatting die in de nabije toekomst mogelijk zal worden 
bijgesteld. 

3.3.2 Af valwater huisliourlens 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t g v .  het lozen van afvalwater van huishoudens. Hierbij zijn niet opgenomen 
de emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen en andere bouwmaterialen zoals dakgoten. Deze 
zijn opgenomen als aparte emissiebronnen met als voornaamste reden dat er specifieke maatregelen 
op deze bronnen van toepassing zijn zoals het ontharden van drinkwater en het vervangen van loden 
en koperen leidingen. 

Verantwoording 
De emissiefactoren voor de huishoudens zijn overgenomen uit het bestand dat gebruikt is voor de 
rapportage Tussenstand RAP/NAP 1990 [ 141. Voor de zware metalen is gebruik gemaakt van het 
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SPEED-rapport zware metalen [ 151. Aangenomen is dat deze emissiefactoren in 1994 niet zijn 
gewijzigd. 

jaar: 1994 hoogte EVV: 15,34 * 106 

De hoogte van de EVV is afkomstig van CBS [ i  81. 
De emissiefactor voor de hieronder genoemde stoffen voor het jaar 1994 van deze emissiebron is 
uitgedrukt in bruto emissie in kg/jaar naar riool per inwoner. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

eenheid EVV: aantal 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

stof 

totaal fosfor 

totaal stikstof 

emissiebron: afvalwater huishoudens 1 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

0,5 1 7.82 * 106 3,07 * ] O 6  

3,36 5,15 * 107 2,49 * ]O7 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

2,60 * 10‘~ 3,99 * 102 ],O3 * 102 

2,02 * 104 3,io * 103 8,29 * 102 

1,59 * 10” 2,44 * 104 6,20 * 10’ 

2,oo * 10-5 3,07 * 10’ 8,92 * 10’ 
< 

nikkel 

lood 

5,07 * 104 7,78 * ] O 3  4,13 * 103 

2,47 * 10-4 3,79 * 103 1,29 * ] O 3  

zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

minerale olie 

3.3.3 Corrosie loden stroken en slabben woningen 

6,33 * 10-3 9,7i * 104 3,22 * ]O4 

2,90 * 10-5 4,45 * 102 5,84 * 10’ 

4,OO * 10-6 6,14 * 10’ 7,67 

3,21 * 10-I 4,92 * 106 6.42 * 105 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van loden stroken en slabben van schoorstenen, dakven- 
sters, dakgoten en dakkapellen van woningen. Loden stroken en slabben van bedrijven zijn hier niet 
bij gerekend en vormen een aparte emissiebron. Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 
2.2). 

Verantwoording 
In de WSV-doelgroepstudie Bouwnijverheid [6] is berekend dat het geëxposeerde loodoppervlak in 
de woningbouw i5,7 miljoen m2 bedraagt. Hiervoor is informatie van Bouwcentrum Advies gebruikt. 
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De corrosiefactor voor bladlood is door Annema et al. [39] ingeschat op 5 g/m2*jaar. Er zijn geen 
aanwijzingen dat deze factor tussen 1990 en 1994 is veranderd. 
De verdeling van de lozing is overgenomen uit het SPEED-rapport zware metalen [15]: 
- 30% bodem 
- 70% naar de riolering 
De emissie voor de corrosie van bladlood in de woningbouw is in 1990: 5 * 10-3 * 15,7 * 106 = 
78.500 kg lood. Ten behoeve van RIM+/EJR is de corrosie van bladlood toegepast in de woningbouw 
I gekoppeld aan de woningvoorraad. De emissiefactor is dan met een woningvoorraad van 5.892.000 
woningen in I990 gelijk aan 0,O 13 kg lood per woning. Deze factor is ook voor 1994 gebruikt. 
De uiteindelijke emissiefactor voor lood voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto 
emissie in kgijaar naar riool per woning bedraagt dan 0,O 13 * 0,7 = 9,1 * 10.’. 
Het aantal woningen in 1994 (per 3 1 december 1994) bedraagt 6.195.954 [IS]. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

jaar: 1994 

stof 

lood 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele. emissie 

emissiebron: corrosie loden stroken en slabben woningen 

emissieverklarende variabele (EVV): aantal woningen 

hoogte EVV: 6,20 * 106 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: stuk 

9,i * 10-? 56* 10’ 31 * 10’ 

3.3.4 Corrosie zinken daken/dakgoten woningen 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van zinken daken, dakgoten en dakkapellen van woningen. 
Zinken daken van bedrijven zijn hier niet bij gerekend en vormen een aparte emissiebron. Deze 
emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De corrosie van zinken daken en dakgoten is afgeleid uit een studie van het Bouwcentrum Advies 
[34]. In dit rapport worden de blootgestelde oppervlakken van dakgoten, dakkapellen en daken bij 
woningen geschat op resp. 1 1,5,2,9 en 3, l  miljoen m2 (totaal 17,5 miljoen m’). Deze oppervlakken 
gelden voor 1987 bij een woningvoorraad van 5.7 miljoen woningen. 
In de WSV-doelgroepstudie [6] is dit omgerekend naar 1990 op basis van de woningvoorraad (5,9 
miljoen in 1990). Dit geeft een totaal oppervlak van 18,l  * 106 m2. De corrosiefactor (g/m2) is 
berekend met de corrosiesnelheden gedifferentieerd naar verschillende gebieden [i]. Deze corrosie- 
snelheden voor 1985 zijn: 
-landelijke gebieden: 14 gi(m**jaar) 
-stedelijke gebieden: 25 g/(m**jaar) 
-zeeklimaat: 35 g/(m2*jaar) 
-industriële lokaties: 40 g/(mz*jaar) 
De corrosiesnelheid voor zinken daken en dakgoten is een gewogen gemiddelde van deze corrosie- 
snelheden. De verdeling van de woningvoorraad over deze lokaties is overgenomen uit Van Oppen 
[34] en is als volgt: 
-landelijk 20% 
-stedelijk 70% 
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-industriëel 5 ?o 

-kust 5 yo 
De zo afgeleide corrosiefactor voor 1985 bedraagt 24 d(m’*jaar). Deze corrosiefactor is verder 
gecorrigeerd voor een afiame van de SOz-concentratie in de lucht. in het SPEED-document Zware 
metalen [ 151 is verondersteld dat de corrosiesnelheid met 20% afneemt tussen 1985 en 20 1 O als 
gevolg van een vermindering van de S02-concentratie in de lucht. Als de reductie lineair in de tijd 
wordt verondersteld zal de reductie in 1990 4% bedragen en in 1994 ongeveer 7% ten opzichte van 
1985. 
In het SPEED-document Zware metalen [ 151 is een verdeling van de lozing gegeven: 
-30% bodem 
-70% riool 
De emissie ten gevolge van de corrosie van zinken daken en dakgoten in I990 bedraagt 0,96 * 24 * 
10-3 * 18.1 * 106 = 417.000 kg zink. Ten behoeve van de Emissiejaarrapportage is de emissie 
gekoppeld aan de woningvoorraad en is een emissiefactor per woning afgeleid. Bij 5.892.000 
woningen in 1990 is dit een emissiefactor van 0,071 kg per woning. De verandering van de emissie- 
factor door de daling van de S0,-concentratie in de lucht bedraagt tussen 1990 en 1994 3,3%. 
De uiteindelijke emissiefactor voor zink voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto 
emissie in kg/jaar naar riool per woning bedraagt dan 0.071 * 0,7 * 0,967 = 481 * 104. Het aantal 
woningen in 1994 (per 3 1 december i 994) bedraagt 6.195.954 [IS]. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

jaar: 1994 

stof 

zink 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

hoogte EVV: 6,20 * 10‘ 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kgjaar) 

eenheid EVV: stuk 

4,81 * 1 0 2  298 * 103 163 * 103 

~~~~~ 

emissiebron: corrosie zinken dakenldakgoten woningen 

emissieverklarende variabele (EVV): aantal woningen 

3.3.5 Corrosie waterleiding tijdens doorstroom woningen 

Omschrijving emissiebron 
Het gehalte aan zware metalen in drinkwaterleidingen wordt door drie oorzaken verhoogt ten opzichte 
van de achtergrondwaarde: doorstroming van leidingen. stilstand in leidingen en opwarming in boilers 
en geisers. In deze paragraaf worden alleen de emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen tijdens 
doorstroming bij woningen behandeld. De emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen tijdens 
stilstand van het water in leidingen bij woningen en door opwarming van water in boilers en geisers in 
woningen worden behandeld in par. 3.3.6 en de corrosie van drinkwaterleidingen bij kantoren (het 
totaal van doorstroming, stilstand en opwarming) wordt behandeld in par. 3.6.2. 
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Verantwoording 
De berekeningsmethode voor de emissies door deze emissiebron is uitgebreid beschreven in de WSV- 
doelgroepstudie bouwmaterialen [6] en voornamelijk gebaseerd op Van Oppen [34]. 
Voor de hoogte van de EVV is gebruik gemaakt van informatie van het VEWIN voor het jaar 1993. 
Hierbij is aangehouden dat het huishoudelijk drinkwaterverbruik 60% is van het totale drinkwaterver- 
bruik: O, 6 * 1 1,97 * 10' = 7,182 * 10' m3 [45]. Voor het jaar 1994 is het drinkwaterverbruik van 
1993 vermenigvuldigd met de verhouding van het aantal inwoners in 1994 en 1993: 1,007 [i  81. De 
hoogte van de EVV wordt dan 7,182 * 1 O* * 1,007 = 7,232 * 108 m3. 
De emissiefactoren van koper en lood zijn afgeleid uit de doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. In de 
hier gepresenteerde emissiefactoren van koper en lood is rekening gehouden met de ontharding van 
drinkwater en voor lood ook met de vervanging van loden leidingen. Voor achterliggend cijfermateri- 
aal wordt verwezen naar de WSV-doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. De emissiefactoren voor 1994 
zijn gelijk gehouden aan die van 1993. 
Voor cadmium en zink zijn de emissiefactoren afgeleid uit het SPEED-dokument [ 151. Voor deze 
stoffen zijn dezelfde effecten op de emissiefactor gehanteerd t.g.v. de ontharding van het drinkwater 
als voor koper. 
De emissies zijn voor 100% op riool. De emissiefactoren van deze emissiebron zijn uitgedrukt in 
bruto emissie in kg/jaar naar riool per m3 huishoudelijk drinkwaterverbruik. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

jaar: 1994 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

hoogte EVV: 7,23 * 10' 

emissiebron: corrosie waterleiding tijdens doorstroom woningen 1 

stof 

cadmium 

koper 

lood 

emissiefactor (kg/EVV) 

4,41 * 10.' 

7,12 * 10-' 

i,31 * 1 0 - ~  

bruto emissie (kg/jaar) 

3,19 * 10' 

5,i5 * 104 

9.47 * 103 

netto belasting (kgjaar) 

8,20 * 10' 

1,31 * 104 

3,23 * 103 

idelijk drinkwaterverbruik 

I eenheid EVV: m3 

zink 3,77 * lo-5 2,73 * 104 

3.3.6 Corrosie waterieidiiig tijdens sliistancüopwarming woningen 

9,04 * 103 

Omschrijving emissiebron 
Het gehalte aan zware metalen in drinkwaterleidingen wordt door drie oorzaken verhoogt ten opzichte 
van de achtergrondwaarde: doorstroming van leidingen. stilstand in leidingen en opwarming in boilers 
en geisers. In deze paragraaf worden de emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen tijdens 
stilstand van het water in leidingen bij woningen en door opwarming van water in boilers en geisers 
bij woningen behandeld. De emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen tijdens doorstroming in 
woningen zijn behandeld in par. 3.3.5 en de corrosie van drinkwaterleidingen bij kantoren (het totaal 
van doorstroming, stilstand en opwarming) wordt behandeld in par. 3.6.2. 

Verantwoording 
De berekeningsmethode voor de emissies door deze emissiebron is uitgebreid beschreven in de WSV- 
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doelgroepstudie bouwmaterialen [6] en voornamelijk gebaseerd op Van Oppen [34]. 
Voor de hoogte van de EVV is gebruik gemaakt van informatie van het CBS [ 181. 
De emissiefactoren van koper en lood zijn afgeleid uit de doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. In de 
hier gepresenteerde emissiefactoren is rekening gehouden met de ontharding van drinkwater (voor 
koper en  lood) en de vervanging van loden leidingen (voor lood). Voor achterliggend cijfermateriaal 
wordt venvezen naar de doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. De emissiefactoren voor 1994 zijn 
gelijk gehouden aan die van 1993. 
De emissies zijn voor 100% op riool. De emissiefactoren van deze emissiebron zijn uitgedrukt in 
bruto emissie in kgjaar naar riool per woning. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

jaar: 1994 

stof 

koper 

lood 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

emissiebron: corrosie waterleiding tijdens stilstand/opwarming woningen 

emissieverklarende variabele (EVV): aantal woningen 

hoogte EVV: 6,20 * 106 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kgjaar) 

eenheid EVV: stuk 

6,03 * 10'3 3.74 * 104 9,49 * 10' 

7,19 * 104 4,45 * 103 1,52 * 103 

3.3.7 Tandartsen 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de lozingen op het riool van kwik uit amalgaamresten door tandartspraktijken. 

Verantwoording 
Het SPEED-rapport Zware metalen [ 151 vermeld voor 1990 een lozing van 2,39 ton kwik vanuit 
tandartspraktijken. Met een inwonertal van 15,Ol miljoen in 1990 levert dit een emissiefactor op van 
1,59 * 10'4 kg kwik per inwoner per jaar. Inmiddels zijn tandartspraktijken verplicht om amalgaamaf- 
scheiders te gebruiken. in 1992 hadden al meer dan 90% van de tandartsen een amalgaamafscheider 
in gebruik genomen. Aangenomen is dat in 1993 alle tandartsen een dergelijke voorziening hebben 
getroffen. Het rendement van de geplaatste afscheiders is minimaal 95% [IS]. Er is aangenomen dat 
de emissiefactor in 1994 niet is veranderd t.o.v. 1993. Het aantal inwoners in 1994 bedraagt 15,34 * 
106 [18]. 
De emissiefactor voor kwik voor het jaar I994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto emissie in 
kg/jaar naar riool per inwoner bedraagt dan 1 3 9  * 104 * 0,05 = 7,95 * 10-6. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 
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Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele. emissie 

jaar: 1994 

stof 

kwik 

emissiebron: tandartsen I 
hoogte EVV: 15,34 * 106 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

7.95 * 10" 1,22 * 102 3,60 * 10' 

eenheid EVV: aantal 

I emissieverklarende variabele (EVV): inwoners I 

3.4 Doelgroep Verkeer en vervoer 

3.4.1 Aniwouhg recreatievaart 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het uitlogen van toegepaste verfprodukten bij recreatievaartuigen 
tijdens afspuiten, stilliggen in havens en tijdens het varen. 

Verantwoording 
in het CU WO-rapport Waterverontreinigingsproblematiek bij het afspuiten van recreatievaartuigen 
[26] wordt een emissie gerapporteerd van 18.500 kg koper en 2000 kg organotin (uitgedrukt in Sn is 
dit ongeveer 770 kg Sn). Daarnaast zal door het gebruik van steenkoolteer ongeveer 200 kg PAK (6 
van Borneff) in het oppervlaktewater komen. Met ingang van 1990 is het verboden op recreatievaar- 
tuigen kleiner dan 25 m organotinhoudende antifouling toe te passen. Hiermee is de uitloging van 
organotin door toepassing op recreatievaartuigen verwaarloosbaar geworden. In plaats van de 
organotinhoudende antifouling wordt nu koperhoudende antifouling gebruikt. Omdat de organotin- 
houdende antifouling ook koper bevatten in dezelfde concentraties als de koperhoudende antifouling 
is er geen toename van de koperemissies te verwachten. 
Ten behoeve van het EJR zijn de emissies vanuit de recreatievaart gekoppeld aan het aantal ligplaat- 
sen dat bezet wordt in jachthavens (100.300) en het aantal zeil- en motorboten buiten de jachthavens 
(6 1.300). Dit is gebaseerd op informatie van het CBS [ 191. De gegevens hebben betrekking op 199 I .  
Aangenomen is dat het aantal ligplaatsen in 1994 niet noemenswaardig is veranderd t.o.v. 1991. 
Uitgaande van een koperemissie van 18.500 kg in 1994 bedraagt de emissiefactor van deze emissie- 
bron uitgedrukt in bruto emissie in kg/jaar naar oppervlaktewater per ligplaats in jachthavens O, 114 
kg koper per ligplaats en 0,00124 kg PAK (6 van Borneff). Voor bepaling van de emissiefactoren van 
de afzonderlijke PAK'S fluorantheen en benzo(a)pyreen in relatie tot de totale emissie van de PAK 6 
van Borneff is dezelfde verhouding aangehouden als bij de emissiebron coating binnenscheepvaart 
(zie par. 3.4.3) is gehanteerd. Voor fluorantheen en benzo(a)pyreen worden dan emissies berekend 
van resp. i 05 en 4 1 kg, wat neerkomt op emissiefactoren van resp. 6,50 * 10-4 en 2,56 * 1 O4 kg/jaar 
naar oppervlaktewater per ligplaats in jachthavens. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 
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Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

jaar: 1994 

stof 

koper 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

emissiebron: antifouling recreatievaart 

emissieverklarende variabele (EVV): ligplaatsen in jachthavens 

hoogte EVV: 16,16 * 1 O4 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgljaar) netto belasting (kgíjaar) 

eenheid EVV: aantal 

1,14 * 10-' 1,84 * 104 i,84 * 104 

2,56 * ]O4 4,14 * 10' 4,14 * 10' 

6,50 * ]O4 1,05 * ]O2 1.05 * 10* 

jaar: 1994 

stof 

minerale olie 

Opmerkingen 
Recentelijk is een nieuwe schatting gemaakt van het kopergehalte in aangroeiwerende verf [24]. In 
plaats van de 25 % die in bovengenoemde CUWVO-nota werd aangehouden, is op basis van 
informatie van de verfproducenten een percentage van 12.5 berekend. De totale koperemissie door 
deze emissiebron zou hierdoor met ongeveer de helft ahemen. in bovenstaande tabel is nog uitgegaan 
van 25 %. 

hoogte EVV: 5,792 * 10' 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kgíjaar) 

4,14 * 102 2,40 * ]O6 2,40 * 106 

eenheid EVV: aantal 

3.4.2 Biìgewater binnenscheep vaart 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het lozen van bilgewater door de binnenvaart, 

Verantwoording 
In het kader van WSV is een doelgroepstudie binnenscheepvaart uitgevoerd [52]. In het genoemde 
rapport is op basis van een aantal literatuurbronnen een gemiddelde olie-emissie vanuit de scheep- 
vaart bepaald van 2.600 ton per jaar. Ten behoeve van het emissiejaarrapportage is aangenomen dat 
deze hoeveelheid in 1990 is geloosd door 6.282 actieve binnenvaartschepen [ 181. Dit geeft een 
emissiefactor van 414 kg minerale olie per actief binnenvaartschip. Er is aangenomen dat de 
emissiefactoren voor 1994 gelijk zijn aan die van 1990. Het aantal actieve binnenvaartschepen in 
1994 is 5.792 [is]. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 
alleen direkte lozing betreft is de bruto emissie gelijk aan de netto belasting. 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 
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3.4.3 Coating binnensclieepvaart 

jaar: 1994 

stof 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het uitlogen van toegepaste verfprodukten bij recreatievaartuigen 
tijdens afspuiten, stilliggen in havens en tijdens het varen. 

hoogte EVV: 5,792 * 10' 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: aantal 

Verantwoording 
In het kader van WSV is een doelgroepstudie binnenscheepvaart uitgevoerd [52]. In het genoemde 
rapport is de benadering uit het CUWO-rapport "Afvalwaterproblematiek bij het stralen en 
conserveren bij scheepswerven voor beroepsvaart en grote jachten" van april 199 1 [27] gevolgd voor 
het bepalen van de uitloging van PAK uit de scheepscoating. De PAK-belasting vanuit de binnenvaart 
bedraagt volgens deze methodiek ongeveer 1 O ton (6 van Borneff) voor 1985 berekend. In de 
doelgroepstudie wordt een emissie van 2 kg PAK (6 van Borneff) per actief binnenvaartschip 
berekend. Uitgaande van een actieve binnenvaartvloot van 6282 schepen in 1990 [ 1 81 en een emissie 
per schip van 2 kg PAK (6 van Borneff) betekent dit een totale emissie van 12,6 ton PAK (6 van 
Bomeff). De emissies van fluorantheen en benzo(a)pyreen bedragen volgens het SPEED-rapport PAK 
[ 131 6,6 respectievelijk 2,6 ton in 1990. (In het SPEED-rapport is onder scheepvaart ook de 
recreatievaart meegenomen. Hiervoor is gecorrigeerd.). 
Voor fluorantheen en benzo(a)pyreen worden dan emissiefactoren berekend van resp. 1,2 en 0,47 
kg/jaar naar oppervlaktewater per actief binenvaartschip. 
De emissies van 1994 zijn berekend met dezelfde emissiefactoren en een actieve binnenvloot van 
5792 schepen [IS]. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

emissiebron: coating binnenscheepvaart 

emissieverklarende variabele (EVV): actieve binnenvaartschepen 

benzo(a)pyreen I 4,7 * 10-' 

3.4.4 Corrosie verzinkt stalen lantarenpalen wegenbnu w 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van verzinkt stalen lantarenpalen in de wegenbouw. Deze 
emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De corrosie van verzinkte lantaarnpalen is berekend met een oppervlak van 6,7 miljoen mz waarvan 
60% is blootgesteld aan atmosferische corrosie [42] en een corrosiesnelheid van 19,2 g/(m2*jaar) in 
1990. De corrosiesnelheid is gebaseerd op een corrosiesnelheid van 20 g/(m**jaar) in 1985 [ 151. Door 
een vermindering van de S0,-concentratie in de lucht is de corrosie met 4% afgenomen tussen 1985 
en 1990. 
De emissies door corrosie van verzinkte lantaarnpalen is als volgt verdeeld [IS]: 
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- 70% bodem 
- 30% riool 
Ten behoeve van het RIM+/EJR is de corrosie van verzinkte straatlantaarns gekoppeld aan het 
oppervlak woongebied. Het oppervlak woongebied in 1989 bedroeg 2 13.1 O8 ha [ 171. Op basis van de 
groeireeksen die gebruikt zijn voor MV2 [36] is een oppervlak voor 1990 berekend (216.376 ha) en 
met de groeireeks uit het Europascenario ( 1,2% per jaar) een oppervlak woongebied voor 1994 van 
226.762 ha. De emissiefactor voor I990 bedraagt met een emissie van 19,2 * I O-3 * 0.6 * 6.7 * 1 O” = 

77.200 kg zink en een oppervlak woongebied van 216.376 ha: 0,357 kg zink per ha woongebied. 
Vergelijkbaar als bij de corrosie van zinken daken en dakgoten in de woningbouw is de afname van 
de corrosiesnelheid 3,3% tussen 1990 en 1994. 
De uiteindelijk emissiefactor voor zink voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto 
emissie in kg/jaar naar riool per ha woongebied bedraagt dan 0,357 * 0,3 * 0,967 = O. 104. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

jaar: 1994 

stof 

zink 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

emissiebron: corrosie verzinkt stalen lantaarnpalen wegenbouw 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak woongebied 

hoogte EVV: 2,268 * IO’ 

emissiefactor (kg/EVVj bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: ha 

1,04 * 10.’ 2,36 * 104 1,29 * 104 

Opmerkingen 
Er loopt een discussie over te hanteren berekeningsmethoden en uitgangspunten voor de zinkemissies 
naar aanleiding van het Basisdocument Zink [5]. Naar aanleiding van deze discussie worden 
emissiegetallen mogelijk gewijzigd. Hier is voorlopig nog geen rekening gehouden met eventuele 
aanpassingen. 

3.4.5 Corrosie verzinkt stalen vangrails wegenbouw 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van verzinkt stalen vangrails in de wegenbouw. Deze 
emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De corrosie van verzinkte vangrails voor 1990 is berekend met een oppervlak van 4,s miljoen m’ [42] 
en een corrosiefactor van 28 g/(m2*jaar). Van Tongeren geeft een gemiddelde corrosiesnelheid van 28 
g/(m**jaar). Er van uit gaande dat deze betrekking heeft op 1990 zal de corrosiesnelheid in 1994 met 
3,3% zijn afgenomen door de vermindering van de S0,-concentratie in de lucht. 
De verdeling van de lozing is overgenomen uit het SPEED-rapport zware metalen [ 151: 
- 90% bodem 
- 10% direct naar oppervlaktewater 
De emissie voor de corrosie van verzinkte vangrails is in 1990: 28 * 10-l * 4,s * 106 = 134.400 kg 
zink. Ten behoeve van RIM+/EJR is de corrosie van verzinkte vangrails gekoppeld aan de lengte van 
autosnelwegen. De lengte autosnelweg in 1990 bedroeg 2060 km [2]. De emissiefactor per kilometer 
snelweg is dan 65,2 kg. 
De uiteindelijke emissiefactor voor zink voor het jaar I994 uitgedrukt in kg/jaar naar oppervlaktewa- 
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ter per km autosnelweg bedraagt dan 65,2 * 0 , l O  * 0.967 = 6,30. 
De lengte van de autosnelwegen in 1994 is gelijk gesteld aan 1993 en bedroeg toen 2165 km [2]. 
Aangezien het hier direkte lozing betreft is de bruto emissie gelijk aan de netto belasting. 

jaar: 1994 

stof 

zink 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

hoogte EVV: 2,165 * I O3 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: km 

6.30 1 x 7  * 103 13.7 * 103 

emissiebron: corrosie verzinkt stalen vangrails wegenbouw 

jaar: 1994 hoogte EVV: 51 eenheid EVV: aantal 

Opmerkingen 
Er loopt een discussie over te hanteren berekeningsmethoden en uitgangspunten voor de zinkemissies 
naar aanleiding van het Basisdocument Zink [SI. Naar aanleiding van deze discussie worden 
emissiegetallen mogelijk gewijzigd. Hier is voorlopig nog geen rekening gehouden met eventuele 
aanpassingen. 

stof 

zink 

3.4.6 Corrosie zinkanodes op slukùeuren 

em issie factor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

4,90 * 10’ 25,O * 10’ 25,o * 103 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van zinkanodes op sluisdeuren. 

Verantwoording 
De zinkemissie door de corrosie van zinkanodes in sluizen is door RIZA geschat op 25 todjaar. Dit is 
gebaseerd op informatie van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat over de standtijd van zinkanodes op 
sluisdeuren in het nederlandse kustgebied. De emissiefactor is gebaseerd op het aantal sluizen dat 
voorzien is van zinkanodes: 5 1 sluizen volgens de Bouwdienst. Aangenomen is dat het zink van 
electrolytische kwaliteit is, waardoor het cadmiumgehalte in het zink gering is. Er is geen indicatie dat 
de emissiefactor of het aantal sluizen is gewijzigd tussen 1990 en 1994. 
De emissiefactor voor zink voor het jaar 1994 uitgedrukt in bruto emissie in kg/jaar per sluis bedraagt 
dan 490. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

Overzicht emissiefactor. emissieverklarende variabele. emissie 
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3.4.7 Emissies uitlaatgassen binnen de bebouwde kom 

a 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen in motoren van wegver- 
keer. Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde 
kom en emissies die Plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de 
verschillende afvoersituatie binnen en buiten de’bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen 
de compartimenten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in 
beide situaties verschillend (zie verantwoording). Hier worden de emissies door uitlaatgassen binnen 
de bebouwde kom besproken. de emissies buiten de bebouwde worden in de volgende paragraaf (par. 
3.4.8) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren ziljn berekend door TNOICBS t.b.v. de EJR-94/95 [9] m.b.v. informatie over 
brandstofsoorten, brandstofverbruik. voertuigcatagorie en rittype, alsmede gegevens over vervoers- 
prestatie per voertuigtype, verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

-25% water 
De emissies naar water worden binnen de bebouwde kom voor 100% op riool verondersteld. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

-75% lucht 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

3.4.8 Emissies uitlaatgassen buiten de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen in motoren van wegver- 
keer. Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde 
kom en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de 
verschillende afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen 
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de compartimenten (lucht, bodem. water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in 
beide situaties verschillend (zie verantwoording). Hier worden de emissies door uitlaatgassen buiten 
de bebouwde kom besproken, de emissies binnen de bebouwde kom zijn in de vorige paragraaf (par. 
3.4.7) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOXBS t.b.v. de EJR-94í95 [9] m.b.v. informatie over 
brandstofsoorten, brandstofverbruik. voertuigcatagorie en rittype. alsmede gegevens over vervoers- 
prestatie per voertuigtype, verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom 
De verdeling van de emissie over de Compartimenten is als volgt: 

-20% bodem 
- 5% water 
De emissies naar water worden buiten de bebouwde kom voor 100% direkt op oppervlaktewater 
verondersteld, zodat de bruto emissie gelijk is aan de netto belasting. 

-75% lucht 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

emissiebron: emissies Uitlaatgassen buiten de bebouwde kom 

emissieverklarende variabele (EVV): verkeersprestatie 

jaar: 1994 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

hoogte EVV: 5,63 * 104 

emissiefactor (kg/EVV) 

4,50 * 10-5 

2,25 * 

7,66 * 10" 

3, i5  * 1 0 - ~  

eenheid EVV: i 0  

bruto emissie (kg/jaar) 

2,53 

1,27 * 10' 

4,31 * 102 

1,77 * 10' 

3,91 * IO' 

2,53 * 102 

J b  

2,53 

1,27 * 10' 

4,31 * 102 

1,77 * 10' 

3,91 * 103 

2,53 * 102 

3.4.9 Lekverliezen motorolie binnen de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van lekkende oliekeringen en pakkingen uit motoren van 
wegverkeer. Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de 
bebouwde kom en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met 
de verschillende afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie 
tussen de compartimenten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op Oppervlaktewater en naar riool is 
in beide situaties verschillend (zie verantwoording). Hier worden de emissies door lekverliezen 
binnen de bebouwde kom besproken, de emissies buiten de bebouwde kom worden in de volgende 
paragraaf (par. 3.4.1 O) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
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De emissiefactoren zijn berekend door TNOíCBS t.b.v. de EJR-94/95 191. M.b.v. informatie over 
verschillende profielen voor de wegdektypen asfalt en steen. een verhouding asfalt:steen van 2: I ,  
voertuigcategorie en rittype. alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype. verdeeld over 
verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

- 0% bodem 
-50% water 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

-50% lucht 

jaar: 1994 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

~ 

hoogte EVV: 4,95 * 104 eenheid EVV: 1 O6 voertuigkm 
I t 

emissiebron: lekverliezen motorolie binnen de bebouwde kom 

emissieverklarende variabele (EVV): verkeersprestatie 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

minerale olie 

emissiefactor (kgIEVV) 

6,68 * 104 

4,02 * 1 0 - ~  

1,76 * 104 

1,70 * 104 

I J  * 10') 

4,30 * I O - ~  

9,39 * 104 

i,04 * I O - ~  5,15 * 10' 2,16 * 10' 

5.22 2,58 * 10' 1,07 * 105 

, bruto emissie (kgíjaar) 

' 3,3l * 10-l 
I 

I .99 

8.7 1 

8,42 * 10.' 

netto belasting (kgíjaar) 

1,64 * 1 0 '  

1 ,o0 

4,3 1 

5.67 * 10-' 

1 
~~ 

5,79 * 10' I 3,22 * 10' 

~ ~~~ ~ 

4,65 * 10' 

2,13 * 10' I 1,17 * 10' I 
3,33 * 10' 

3.4.10 Lekverliezen motorolie buiten de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van lekkende oliekeringen en pakkingen uit motoren van 
wegverkeer. Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de 
bebouwde kom en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met 
de verschillende afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie 
tussen de compartimenten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is 
in beide situaties verschillend (zie verantwoording). Hier worden de emissies door lekverliezen buiten 
de bebouwde kom besproken, de emissies binnen de bebouwde kom zijn in de vorige paragraaf (par. 
3.4.9) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 
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Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOKBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. Het uitgangspunt hierbij is 
een emissie van i0 mg motorolie per verreden km voor het totale wegverkeer. M.b.v. informatie over 
voertuigcategorie en rittype, alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype, verdeeld over 
verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

- 80% bodem 
- 20% water 
De emissies naar water worden buiten de bebouwde kom voor 100% direkt op oppervlaktewater 
verondersteld, zodat de bruto emissie gelijk is aan de netto belasting. 

- 0% lucht 

jaar: 1994 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

hoogte EVV: 5.63 * 104 eenheid EVV: 1 O6 voertuigkm 

emissiebron: lekverliezen motorolie buiten de bebouwde kom 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

minerale olie 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgijaar 

2,98 * 10'6 

1,79 * 1.01 

7,87 * 4.43 

7 3 7  * 4,26 * 10-' 

1.68 * 10.' 

5,24 * 2,95 * 10' 

1,92 * 10.' 1,08 * 102 

4,19 * 1 O-" 2,36 * 10' 

4,66 * 2,62 * 10' 

2,33 1.31 * 105 

netto belasting (kg/jaar 

1,68 * ]O-' 

1,Ol 

4,43 

4,26 * 10-' 

2,95 * 10' 

1,08 * 102 

2,36 * 10' 

2,62 * 10' 

i , 3 1  * 105 

3.4. I I Schroefasvet binnenscheepvaart 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het gebruik van schroefasvet door de binnenscheepvaart. 

Verantwoording 
In het kader van WSV is een doelgroepstudie binnenscheepvaart uitgevoerd [52]. In dit rapport wordt 
vermeld dat ongeveer 80% van de binnenvaartschepen een vetgesmeerde schroefaskoker hebben. Per 
schip met een vetgesmeerde schroefasdichting komt er gemiddeld 91,3 kg vet in het oppervlaktewater 
terecht. Het bestaat voor 80% uit minerale olie: dit betekent dat er per schip met een vetgesmeerde 
schroefasdichting 73 kg minerale olie per jaar vrijkomt. Het vet bevat i ,Wo lood (gewichtsprocenten): 
per schip komt er dan 1.6 kg lood vrij per schip met een vetgesmeerde schroefasdichting. 
Ten behoeve van het emissiejaarrapportage zijn de emissies gekoppeld aan de actieve binnenvaart- 
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vloot. De bovengenoemde emissiefactoren zijn gecorrigeerd met de verhouding tussen het aantal 
actieve binnenvaartschepen die een vetgesmeerde schroefasdichting hebben en het totaal aantal 
actieve binnenvaartschepen, zijnde 0.8 (zie boven). Dit geeft de volgende emissiefactoren: 
- 58,4 kg minerale olie per actief binnenvaartschip en 
- 1,28 kg lood per actief binnenvaartschip. 
Het aantal actieve binnenvaartsclhepen in 1994 is 5.792 [ 181. 
Er is aangenomen dat de emissiefactoren voor i‘994 niet zijn gewijzigd. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belast ing. 

jaar: 1994 

stof 

lood 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

hoogte EVV: 5,792 * ]O3 
emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: aantal 

1,28 7,41 * 10’ 7,4i * 103 

minerale olie 5,84 * 10’ 3,38 * 105 3,38 * ] O 5  

3.4.12 Slijtage banden overig wegverkeer binnen de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijten de voertuigbanden. wat een emissie van bandenstof veroorzaakt. 
Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom 
en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende 
afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de comparti- 
menten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties 
verschillend (zie verantwoording). 
Daarnaast is onderscheid gemaakt in bandenstof van zware vrachtauto’s en van overig wegverkeer. 
Dit is gedaan in verband met de verschillende samenstelling van de bandensoorten. In deze paragraaf 
worden de emissies door bandenslijtage van overig wegverkeer binnen de bebouwde kom besproken. 
De emissies door resp. bandenslijtage van overig wegverkeer buiten de bebouwde kom, van zware 
vrachtauto’s binnen de bebouwde kom en van zware vrachtauto’s buiten de bebouwde kom worden in 
de volgende paragrafen (par. 3.4.13. 3.4.14 en 3.4.15) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2 j. 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOICBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. M.b.v. informatie over 
verschillende profielen van bandenstof, alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype. 
verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren 
opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

- O%bodem 
-25% water 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 

-75% lucht 
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hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

emissiebron: slijtage banden overig wegverkeer binnen de bebouwde kom 

I emissieverklarení 

jaar: 1994 l- 
I cadmium 

I chroom 

I koper 

I nikkel 

I zink 

? variabele (EVV): verkee 

hoogte EVV: 2,60 * 10“ 

emissiefactor (kg/EVV) 

1,19 * 10-9 

4,3 i * 1 0 - ~  

6,04 * 

4-12 * 1 0 . ~  

2,90 * IO-’ 

sprestatie 

eenheid EVV: vc 
I 

bruto emissie (kg/iaar) 

3,09 * 10’ 

1,12 * 102 

1,57 * 10’ 

1,07 * 102 

7 3 4  * 10’ 

:migkm 

netto belasting (kg/jaar) 

1,54 * 10’ 

5.65 * 10’ 

7,70 * 10’ 

7,33 * 10’ 

4,13 * 103 

3.4.13 Slijtage banden overig wegverkeer buiten de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijten de voertuigbanden, wat een emissie van bandenstof veroorzaakt. 
Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom 
en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende 
afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de comparti- 
menten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties 
verschillend (zie verantwoording). 
Daarnaast is onderscheid gemaakt in bandenstof van zware vrachtauto’s en van overig wegverkeer. 
Dit is gedaan in verband met de verschillende samenstelling van de bandensoorten. In deze paragraaf 
worden de emissies door bandenslijtage van overig wegverkeer buiten de bebouwde kom besproken. 
De emissies door resp. bandenslijtage van overig wegverkeer binnen de bebouwde kom, van zware 
vrachtauto’s binnen de bebouwde kom en van zware vrachtauto’s buiten de bebouwde kom worden in 
andere paragrafen (par. 3.4.12, 3.4.14 en 3.4.15) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door T7\IO/CBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. M.b.v. informatie over 
verschillende profielen van bandenstof, alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype, 
verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren 
opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 
-75% lucht 
-20% bodem 
- 5% water 
De emissies naar water worden buiten de bebouwde kom voor 100% direkt op oppervlaktewater 
verondersteld, zodat de bruto emissie gelijk is aan de netto belasting. 
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Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

emissieverklarende variabele (EVV): verkeersprestatie 

jaar: 1994 hoogte EVV: 7,32 * 10" eenheid EVV: voertuigkm 
r 

I emissiebron: slijtage banden overig wegverkeer buiten de  bebouwde kom I 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

zink 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) 

2,46 * 10-" 

8,20 * 10-l' 

i , i 6  * 1 0 - ~  

7,93 * lO-'O 

1,80 * 10' 

6,OO * 10' 

8,49 * 10' 

5,80 * 10' 

5,61 * 10-& 4 , i i  * 103 

netto belasting (kdjaar) 

1,80 * 10' 

6.00 * 10' 

8,49 * 10' 

5.80 * 10' 

4.11 * 103 

3.4.14 Slijtage banden zware vraclitauto's binnen de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijten de voertuigbanden, wat een emissie van bandenstof veroorzaakt. 
Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom 
en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende 
afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de comparti- 
menten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties 
verschillend (zie verantwoording). 
Daarnaast is onderscheid gemaakt in bandenstof van zware vrachtauto's en van overig wegverkeer. 
Dit is gedaan in verband met de verschillende samenstelling van de bandensoorten. In deze paragraaf 
worden de emissies door bandenslijtage van zware vrachtauto's binnen de bebouwde kom besproken. 
De emissies door resp. bandenslijtage van overig wegverkeer buiten de bebouwde kom, van overig 
wegverkeer binnen de bebouwde kom en van zware vrachtauto's buiten de bebouwde kom worden in 
andere paragrafen (par. 3.4.12. 3.4.13 en 3.4.15) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOKBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. M.b.v. informatie over 
verschillende profielen van bandenstof, alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype, 
verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren 
opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

- 0% bodem 
-25% water 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 

-75% lucht 
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Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

jaar: 1994 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

zink 

I emissiebron: sliitage banden zware vrachtauto’s binnen de bebouwde kom I 

hoogte EVV: 1,41 * 109 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: voertuigkm 

5.69 * 1 0 - ~  8,02 3.99 

2,06 * 10-s 2,90 * 10’ 1,46 * 10’ 

2,84 * ]O-* 4,OO * 10‘ 1,98 * 10’ 

2,06 * 2,90 * 10’ 1.99 * 10’ 

2,65 * 10.” 3.74 * 10’ 2,05 * 103 

3.4.15 Slijtage banden zware vraclttauto‘s buiten de bebouwde kom 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijten de voertuigbanden, wat een emissie van bandenstof veroorzaakt. 
Bij deze emissiebron is onderscheid gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom 
en emissies die plaatsvinden buiten de bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende 
afvoersituatie binnen en buiten de bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de comparti- 
menten (lucht, bodem, water) en tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties 
verschillend (zie verantwoording). 
Daarnaast is onderscheid gemaakt in bandenstof van zware vrachtauto’s en van overig wegverkeer. 
Dit is gedaan in verband met de verschillende samenstelling van de bandensoorten. In deze paragraaf 
worden de emissies door bandenslijtage van zware vrachtauto’s buiten de bebouwde kom besproken. 
De emissies door resp. bandenslijtage van overig wegverkeer binnen de bebouwde kom, van overig 
wegverkeer buiten de bebouwde kom en van zware vrachtauto’s binnen de bebouwde kom zijn in 
andere paragrafen (par. 3.4.12, 3.4.13 en 3.4.14) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOíCBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. M.b.v. informatie over 
verschillende profielen van bandenstof, alsmede gegevens over vervoersprestatie per voertuigtype, 
verdeeld over verreden km binnen en buiten de bebouwde kom zijn onderstaande emissiefactoren 
opgesteld. 
De verdeling van de emissie over de compartimenten is als volgt: 

-20% bodem 
- 5% water 
De emissies naar water worden buiten de bebouwde kom voor 100% direkt op oppervlaktewater 
verondersteld, zodat de bruto emissie gelijk is aan de netto belasting. 

-75% lucht 
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Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

jaar: 1994 hoogte EVV: 5,96 i 10" eenheid EVV: voertuigkm 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

zink 

netto belasting (kg/j aar) 

6,97 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) 

1,17 * 6,97 

4,19 * 1 0 - ~  

s,87 * 1 0 . ~  

4,02 * 1 0 . ~  

2,SO * 10' 

3,SO * 10' 

2,40 * 10' 

5 3 7  * 10.' 3.32 * 103 

2,SO * 10' 

3 , S O  * 10' 

2,40 * 10' 

3.32 * 103 

3.4.16 Slijtage wegdek binnen de bebouwde kom 

Omschrijving em issiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijt het wegdek, wat een emissie van wegdekstof veroorzaakt. Bij deze emissiebron is onderscheid 
gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom en emissies die plaatsvinden buiten de 
bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende afvoersituatie binnen en buiten de 
bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de compartimenten (lucht, bodem, water) en 
tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties verschillend (zie verantwoording). 
Hier worden de emissies door wegdekslijtage binnen de bebouwde kom besproken, de emissies buiten 
de bebouwde kom worden in de volgende paragraaf (par. 3.4.17) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOICBS t.b.v. de EJR-94/95 [9]. De gehanteerde cijfers zijn 
in onderstaande tabel weergegeven, voor een nadere inhoudelijke verantwoording wordt verwezen 
naar het Methodenrapport Emissieregistratie [33]. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 
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Overzicht emissiefactoren. emissieverklarende variabele, emissies 

jaar: 1994 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

hoogte EVV: 1,06 * 104 

emissiefactor (kgíEVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kdjaar) 

1,89 * 104 2,oo 9,96 * 10-' 

eenheid EVV: onbekend 

7,56 * I O - ~  8,Ol * 10' 4,04 * 10' 

2,27 * 10" 2,41 * 10' 1,19 * 10' 

3,78 * I O - ~  4,Ol * 10' 2,74 * 10' 

2,m * I O - ~  3,OO * 10' 1,66 * 10' 

6,61 * 10-3 7,OO * 10' 3,84 * 10' 

2,83 * 10-* 3.00 * 102 1,23 * 102 

I 5,lO * 10' I 2,14 * 10' , 4,81 * 10-3 

3.4. I 7 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies als gevolg van de wrijving tussen voertuigbanden en het wegdek. Hierdoor 
slijt het wegdek, wat een emissie van wegdekstof veroorzaakt. Bij deze emissiebron is onderscheid 
gemaakt in emissies die plaatsvinden binnen de bebouwde kom en emissies die plaatsvinden buiten de 
bebouwde kom. Dit is gedaan in verband met de verschillende afvoersituatie binnen en buiten de 
bebouwde kom: de verdeling van de emissie tussen de compartimenten (lucht, bodem, water) en 
tussen direkt op oppervlaktewater en naar riool is in beide situaties verschillend (zie verantwoording). 
Hier worden de emissies door wegdekslijtage buiten de bebouwde kom besproken, de emissies binnen 
de bebouwde kom zijn in de vorige paragraaf (par. 3.4.16) besproken. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Sfijtage wegdek buiten de bebouwde kom 

Verantwoording 
De emissiefactoren zijn berekend door TNOíCBS t.b.v. de EJR-94í95 [9]. De gehanteerde cijfers zijn 
in onderstaande tabel weergegeven, voor een nadere inhoudelijke verantwoording wordt verwezen 
naar het Methodenrapport Emissieregistratie [ 3 3 ] .  
De emissies naar water worden buiten de bebouwde kom voor 100% direkt op oppervlaktewater 
verondersteld, zodat de bruto emissie gelijk is aan de netto belasting. 
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Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

bruto emissie (kg/jaar) 

1 , l O  * 10’ 

4,42 * 10’ 

1,33 * 10’ 

2,21 * 10’ 

1,66 * 10’ 

3,87 * 10’ 

2,oo * 102 

3,lO * 10’ 

emissiebron: slijtage wegdek buiten de bebouwde kom 

emissieverklarende variabele (EVV): onbekend 

netto belasting (kgjjaar) 

1 , l O  * 10’ 

4,42 * 10’ 

1,33 * 10’ 

2,21 * 10’ 

1.66 * 10’ 

3,87 * 10’ 

2,oo * 102 

3,ìO * 10’ 

jaar: 1994 

stof 

cadmium 

chroom 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

benzo(a)pyreen 

fluorantheen 

hoogte EVV: 6,03 * ]O4 

emissiefactor (kg/EVV) 

1,83 * 10.’ 

7,33 * 1O4 

2,20 * IO4 

3,66 * ]O4 

2,75 * 104 

6,41 * 104 

3,32 * 10-’ 

5,14 * 104 

3.4.18 Uitloging opstand gecreosoteerú liout waterbouw 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het uitlogen van de aanwezige hoeveelheid (opstand) gecreosoteerd 
hout in de waterbouw. De uitloging van de hoeveelheid nieuw gecreosoteerd hout die jaarlijks wordt 
ingezet in de waterbouw is hier niet in opgenomen en wordt apart behandeld in par. 3.4.19. De reden 
voor dit onderscheid is dat de uitloogsnelheid en dus ook de emissiefactor voor nieuw hout gedurende 
het eerste jaar aanzienlijk hoger is dan in opvolgende jaren. 
De emissies van deze emissiebron worden in het kader van de EJR verdeeld over de doelgroepen 
landbouw en verkeer en vervoer. In dit dokument is de emissiebron gemakshalve toegedeeld bij de 
doelgroep verkeer en vervoer. 

Verantwoording 
Het gebruik van gecreosoteerd hout in de waterbouw is volgens Hulskotte [29] 500.000 m2 (20.000 
m’) in 1980,250.000 m2 (10.000 rn’) in 1992 en 62.500 m2 (2.500 m’) in 1995. Hiermee is een 
opstand (aanwezige hoeveelheid) gecreosoteerd hout die voor het beschouwde jaar is geplaatst, 
berekend volgens de methode die Hulskotte beschrijft. De berekening is gebaseerd op de volgende 
formule: 

opstand in 1992 = (inzet in 1980 * (levensduur - 10)) + inzet in 1992 * 10. 

De oude opstand in 1992 (uit voorgaande jaren, excl. de inzet in 1992): 
oude opstand in 1992 = (inzet in 1980 * (levensduur - 10)) + (inzet in 1992 * 9). 
Uitgaande van een levensduur van 25 jaar is de oude opstand in 1992 9.750.000 m2. Hiermee kan de 
oude opstand in 1993 worden berekend door de inzet in 1992 (250.000 m2) erbij op te tellen en 1 keer 
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de inzet in 1980 (500.000 m’) er af te trekken. De oude opstand in 1993 wordt hiermee 9.750.000 + 

250.000 - 500.000 = 9.500.000 m’. 
Op dezelfde wijze kan de oude opstand voor 1994 worden berekend door bij de oude opstand van 
1993 de inzet van 1993 1 (1  75.000 m2 overeenkomend met 7.000 m3 mededeling H. Eleveld, 
Bouwcentrum advies. 1994 [28]) op te tellen en 1 keer de inzet in 1980 er af te trekken: 9.500.000 + 
175.000 - 500.000 = 9.175.000 m2. 
Voor de berekening van de uitloging is uitgegaan van de uitloogfactor die Berbee heeft berekend voor 
oud hout. te weten 0.9 * 10“ kg fluorantheen per m2 per dag [7]. Dit is 0.9 * 10-6 * 365 = 3.3 * 104 kg 
fluorantheen per m’ per jaar. Aangenomen is overeenkomstig het rapport van Berbee dat de helft van 
het opgestelde hout daadwerkelijk blootgesteld is aan oppervlaktewater. Met deze veronderstellingen 
is een em issie naar oppervlaktewater door uitloging van gecreosoteerd hout (oude opstand) berekend 
van 1600 kg fluorantheen in 1993 en 1500 kg fluorantheen in 1994. 
Verondersteld is dat het overige oppervlak gecreosoteerd hout in contact staat met de bodem. 
Aangenomen is dat de uitloging naar de bodem gelijk is aan de uitloging naar oppervlaktewater. 
De emissiefactor voor fluorantheen voor het jaar 1994 uitgedrukt in bruto emissie in kg/jaar naar 
water per m’ oppervlak opstand gecreosoteerd hout bedraagt dan 1,65 * 1 O“. 
Aangezien het hier direkte emissie naar het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie geluk aan de 
netto belasting. 

jaar: 1994 

stof 

fluorantheen 

Overzicht emissiefactor. emissieverklarende variabele. emissie 

hoogte EVV: 9.175 * 1 O6 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kgijaar) 

eenheid EVV: m’ 

1,65 * 1 0 . ~  ],si * 10’ I ,SI  * 103 

emissiebron: uitloging opstand gecreosoteerd hout waterbouw 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak opstand gecreosoteerd hout waterbouw 

3.4. I 9  Uitloging toepassen gecreosoteerd hout waterbouw 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. het uitlogen van de hoeveelheid nieuw gecreosoteerd hout (inzet) die 
jaarlijks wordt ingezet in de waterbouw. De uitloging van de reeds aanwezige hoeveelheid (opstand) 
gecreosoteerd hout is hier niet in opgenomen en is apart behandeld in par. 3.4.1 8. De reden voor dit 
onderscheid is dat de uitloogsnelheid en dus ook de emissiefactor voor nieuw hout gedurende het 
eerste jaar aanzienlijk hoger is dan in opvolgende jaren. 
De emissies van deze emissiebron worden in het kader van de EJR verdeeld over de doelgroepen 
landbouw en verkeer en vervoer. In dit dokument is de emissiebron gemakshalve toegedeeld bij de 
doelgroep verkeer en vervoer. 

Verantwoording 
Het gebruik van gecreosoteerd hout in de waterbouw is volgens Hulskotte [29] 500.000 m2 (20.000 
m 3 j  in 1980. 250.000 m2 (10.000 m’) in 1992 en 62.500 m’ (2.500 m’) in 1995. De inzet in 1993 en 
I994 is gesteld op 175.000 m2 (7.000 m’, persoonlijke mededeling H. Eleveld, Bouwcentrum advies, 
I994 [28]) respectievelijk 125.000 m’ (5.000 m3 interpolatie van gegevens uit het eerder genoemde 
TNO-rapport van Hulskotte). 
Voor de berekening van de uitloging voor 1993 is uitgegaan van de uitloogfactor die Berbee heeft 
berekend voor nieuw geplaatst hout, te weten 1,9 * 10’b en 4,O * 10-6 kg fluorantheen per m2 per dag 
voor vuren en respectievelijk grenen over de eerste 3 1 dagen en 0,9 * 10-6 kg fluorantheen per m2 per 
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dag voor vuren en grenen over de periode 32-365 dagen [7]. Ongeveer 75% van het toegepaste hout is 
grenen [6]. Daarnaast is overeenkomstig het rapport van Berbee aangenomen dat de helft van het 
opgestelde hout daadwerkelijk blootgesteld is aan oppervlaktewater. Met deze veronderstellingen is 
een emissie naar oppervlaktewater door uitloging van nieuw geplaatst gecreosoteerd hout (inzet) 
berekend van 36 kg fluorantheen iri 1993. 
De uitloogsnelheden die Berbeé'heeft bepaald zijn gemiddelden voor stagnante en stromende 
wateren. TNO heeft in recente onderzoeken mG CCO 440 (nieuwe creosootolie) alleen standtesten 
gedaan (stilstaand water). Hiermee is echter niet eenvoudig een nieuwe uitloogsnelheid voor hout in 
stilstaand en stromend water te bepalen. Vanaf 1994 wordt het hout in Nederland gecreosoteerd met 
de nieuwe creosootolie en via een andere produktietechniek. De hoeveelheid olie per m3 is hierdoor 
gehalveerd. Het gehalte aan fluorantheen in de nieuwe olie is sterk toegenomen ten opzichte van de 
oude olie. maar anderzijds bevat de olie meer zware componenten die de emissie van fluorantheen 
remmen. Mede daarom zijn voor de nieuwe creosootolie met de beschikbare gegevens over de 
uitloging van fluorantheen naar oppervlaktewater geen betrouwbare schattingen te maken. Als 
voorlopige schatting voor 1994 wordt uitgegaan van de oude emissiefactor uit 1993. 
Verondersteld is dat het overige oppervlak gecreosoteerd hout, toegepast in de waterbouw, in contact 
staat met de bodem (onder water). Aangenomen is dat de uitloging naar de bodem gelijk is aan de 
uitloging naar oppervlaktewater. 
De emissiefactor voor fluorantheen voor het jaar 1994 uitgedrukt in bruto emissie in kgjaar naar 
water per m2 oppervlak ingezet gecreosoteerd hout bedraagt dan 2,05 * 1 04. 
Aangezien het hier direkte emissie naar het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

jaar: 1994 

stof 

fluorantheen 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

emissiebron: uitloging inzet gecreosoteerd hout waterbouw 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak inzet gecreosoteerd hout waterbouw 

hoogte EVV: 1.25 * 10' 

emissiefactor (kgíEVV) bruto emissie (kgjaar) netto belasting (kg/jaar) 

2,05 * 2,6 * 10' 2,6 * 10' 

eenheid EVV: m2 

3.4.20 Uitloging zeeschepen in havens 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. uitloging van aangroeiwerende verf bij zeeschepen in havens. 

Verantwoording 
Uit het basisdocument koper [4] is voor stilliggen in havens een emissiefactor van 0,3 kg koper per 
schip afgeleid. De emissies van organotin door deze emissiebron worden hier niet behandeld. 
In 1994 hebben 43.335 zeeschepen Nederland bezocht [IS]. 
Er is aangenomen dat de emissiefactor voor koper in 1994 niet is gewijzigd. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 
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Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele. emissie 

jaar: 1994 

stof 

koper 

emissiebron: uitloging zeeschepen in havens 

emissieverklarende variabele (EVV): zeeschepen in Nederland binnengekomen 

hoogte EVV: 4,334 * 10’ 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kgíjaar) 

3 * ]O-’ 13.0 * 10’ 13.0 * 10‘ 

eenheid EVV: aantal 

jaar: 1994 

stof 

zink 

3.4.2 I Zinkanodes binnensclieepvuurt 

hoogte EVV: 5,792 * 10’ 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgljaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: aantal 

4,s 27,s * 10’ 27,s * 103 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van zinkopofferingsanodes door de binnenscheepvaart. 

Verantwoording 
In het kader van WSV is een doelgroepstudie binnenscheepvaart [52] uitgevoerd. In dit rapport wordt 
gemeld dat in 1990 ongeveer 30 ton zink in het oppervlaktewater terecht komt door het gebruik van 
zinken opofferingsanoden in de binnenscheepvaart. In 1990 bedroeg het aantal actieve binnenvaart- 
schepen 6282 stuks. Met deze gegevens is een emissiefactor berekend: 4.8 kg Zn per actief binnen- 
vaartschip. 
Het aantal actieve binnenvaartschepen in 1994 is 5.792 [IS]. 
Er is aangenomen dat de emissiefactoren voor 1994 niet zijn gewijzigd. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

emissiebron: zinkanodes binnenscheepvaart 

emissieverklarende variabele (EVV): actieve binnenvaartschepen 

3.5 Doelgroep Landbouw 

3.5. I Corrosie verzinkt stud in tuinbouwkussen 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissie t.g.v. de corrosie van het verzinkt staal in tuinbouwkassen. 
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Verantwoording 
De corrosie van verzinkt staal toegepast is de glastuinbouw is berekend met het oppervlak verzinkt 
staal, het percentage atmosferisch blootgesteld en een corrosiesnelheid Het oppervlak ( 1  2 miljoen m2  
in 1990) en het blootgestelde percentage (25%) is afkomstig uit Van Tongeren 1421. De corrosiesnel- 
heid is vanwege de klimatologische omstandigheden in de kassen gelijk gesteld aan de corrosie op 
industriële lokaties [IS], te weten 40 g/(m2*jaar) in  1985. Door de afname van de S0,-concentratie in 
de lucht neemt deze corrosiesnelheid af met 4% in i 990. 
De lozing is verdeeld over de compartimenten volgens het SPEED-rapport zware metalen [ 151: 
- 75% bodem 
- 25% direct naar oppervlaktewater 
De emissie voor de corrosie van verzinkt staal in tuinbouwkassen is in 1990: 0,96 * 40 * 10.’ * 12 * 
10’ * 0,25 = 115.000 kg zink. Ten behoeve van het RIMt’EJR is de corrosie van verzinkt staal 
toegepast in de glastuinbouw gekoppeld aan het oppervlak glastuinbouw. Dit levert met een oppervlak 
van 93.370.000 mZ glastuinbouw [18] een emissiefactor op van 12.3 * 10-4 kg per m2 glastuinbouw 
voor 1990. 
Vergelijkbaar als bij de corrosie van zinken daken en dakgoten in de woningbouw is de afname van 
de corrosiesnelheid 3,3% tussen 1990 en 1994. 
De uiteindelijke emissiefactor voor zink voor het jaar 1994 door deze emissiebron uitgedrukt in bruto 
emissie in kg/jaar direkt naar oppervlaktewater per m2  glastuinbouw bedraagt dan 12,3 * 10-4 * 0.25 * 
0,967 = 2,97 * 104. 
Het oppervlak glastuinbouw in 1994 is 102.014.500 m2 [IS]. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft en niet op riool is de bruto emissie 
gelijk aan de netto belasting. 

jaar: 1994 

stof 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

hoogte EVV: 1 ,O2 * 10’ 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: m2 

emissiebron: corrosie verzinkt staal in tuinbouwkassen 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak tuinbouw onder glas 

zink 2,97 * 10-4 3,03 * 104 3,03 * 104 

Opmerkingen 
Er loopt een discussie over te hanteren berekeningsmethoden en uitgangspunten voor de zinkemissies 
naar aanleiding van het Basisdocument Zink [ 5 ] .  Naar aanleiding van deze discussie worden 
einissiegetallen mogelijk gewijzigd. Hier is voorlopig nog geen rekening gehouden met eventuele 
aanpassingen. 

3.5.2 Jacht 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de emissie t.g.v. de jacht- en schietsport. 

Verantwoording 
Van Bon en Boersema [ 101 hebben geschat dat de loodbelasting van het milieu door het gebruik van 
loodhagel in  de jacht 230 todjaar bedraagt. Hiervan komt 195 ton op de bodem terecht en 35 ton in 
oppervlaktewater. In 1993 is een verbod van kracht geworden op het gebruik van loodhagel bij het 
jagen. Op basis van de importcijfers en gesprekken met deskundigen heeft het RIVM geschat dat er in 
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1994 nog ongeveer 1.5 miljoen loodhagelpatronen zijn verschoten [12]. Dit komt overeen met 
ongeveer 48 ton lood. Daarnaast is er ongeveer 32 ton zink (circa 1 miljoen zinkpatronen) verschoten 
als alternatief voor loodhagel. De verdeling van deze emissies over bodem en water is overeenkom- 
stig de verhouding in het rapport van Van Bon en Boersema [ 1 O]: 85% op de bodem en 15% in 
oppervlaktewater. 
Ten behoeve van het EJR/RIM+ is de emissie gekoppeld aan het totaal aantal patronen dat jaarlijks in 
de jacht wordt verschoten (dus zowel lood-. zink- als overige patronen). Hiervoor is een gemiddelde 
van 7 miljoen perjaar gebruikt [12]. Deze 7 miljoen patronen waren in 1990 allemaal loodpatronen. 
In 1993 is het lood voor een deel vervangen door ijzer. bismut en zink. In deze toelichting wordt 
alleen ingegaan op de lood- en zinkemissies. Deze emissies worden wel gerelateerd aan het totaal 
aantal verschoten patronen. Dit levert voor lood een emissiefactor op van 0,0329 kg lood per patroon 
i n  1990. De emissiefactoren voor lood en zink in 1994 bedragen op basis bovengenoemde aannamen 
0,00686 kg respectievelijk 0,00457 kg per patroon. 
De uiteindelijke emissiefactoren voor lood en zink voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitge- 
drukt in bruto emissie in kgijaar naar oppervlaktewater per verschoten patroon bedragen dan 6,86 * 
10" * O, 15 = 1 ,O2 * 1 O-' voor lood en 4.57 * I O-3 * O, 15 = 6,86 * 1 O4 voor zink. 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

~ 

emissiebron: jacht 

emissieverklarende variabele (EVV): aantal verschoten patronen 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele. emissies 

jaar: 1994 

stof 

lood 

zink 

hoogte EVV: 1,O * 10' 

emissiefactor (kgiEVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kg/jaar) 

eenheid EVV: stuk 

1,02 * 10-j 7 * 10; 7 *  103 

6 3 6  * 10'4 5 *  10) 5 * 10) 

Opmerkingen 
Bij de berekening van de belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron dient ermee 
rekening te worden gehouden dat de metalen in vaste vorm in het oppervlaktewater terechtkomen en 
niet in opgeloste vorm. Voor de WSV is aangehouden dat 1% van de netto belasting jaarlijks in 
oplossing komt. 

3.5.3 Sportvisserij 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de emissies t.g.v. het gebruik van vislood door de sportvisserij in zoete wateren. 

Verantwoord i ng 
Van Bon en Boersema [ 101 hebben geschat dat de loodbelasting van het oppervlaktewater door het 
gebruik van vislood in de sportvisserij 60 todjaar bedroeg. Er zijn geen maatregelen genomen om het 
gebruik van vislood terug te dringen. Voor de EJR-93/94 is verondersteld dat deze 60 ton ook geldt 
voor het jaar 1993. 
De werkgroep 'Vislood' waarin de ministeries van VROM, LNV en V&W alsmede de branche- 
organisatie DIBEVO en de Nederlandse Vereniging Voor Sportvissersfederaties NVVS zijn 
vertegenwoordigd, heeft een schatting gemaakt van het vislood dat in zoet oppervlaktewater terecht 

38 



komt. die beduidend lager is dan de bovengenoemde 60 ton. De werkgroep geeft aan dat in 1993 
maximaal 28 ton lood afkomstig van vislood het oppervlaktewater belast [49]. 
Ten behoeve van het EJR/RIM+ is deze emissie gekoppeld aan het aantal inwoners. Dit betekent voor 
1993 een emissiefactor van 1.84 * 1 O-3 kg lood per inwoner per jaar bij 15,24 miljoen inwoners. Er is 
aangenomen dat deze emissiefactor voor 1994 niet is veranderd. Het aantal inwoners in 1994 bedraagt 
15,34 * 106 [IS]. 
De emissiefactor voor lood voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto emissie in 
kgíjaar naar oppervlaktewater per inwoner bedraagt dan 1,84 * 1 O? 
Aangezien het hier direkte lozing op het oppervlaktewater betreft is de bruto emissie gelijk aan de 
netto belasting. 

jaar: 1994 hoogte EVV: 15,34 * 10’ 

Overzicht emissiefactoren, emissieverklarende variabele, emissies 

eenheid EVV: aantal 

stof 

Opmerkingen 
Bij de berekening van de belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron dient ermee 
rekening te worden gehouden dat de metalen in vaste vorm in het oppervlaktewater terechtkomen en 
niet in opgeloste vorm. Voor de WSV is aangehouden dat 1% van de netto belasting jaarlijks in 
oplossing komt. 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgljaar) netto belasting (kg/jaar) 

3.6 Doelgroep HDO (Handel, Diensten en Overheid) 

3.6. I Corrosie loden stroken en slabben utiliteitsbouw 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier emissies t.g.v. de corrosie van loden stroken en slabben van in de utiliteitsbouw. Deze 
emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
In de WSV-doelgroepstudie Bouwnijverheid [6] is berekend dat het geëxposeerde loodoppervlak in 
de utiliteitsbouw 12,s miljoen m2 bedraagt. Hiervoor is informatie van Bouwcentrum Advies gebruikt 
[28]. De corrosiefactor voor bladlood is door Annema et al. [ i ]  ingeschat op 5 g/m2 * jaar. Er zijn 
geen aanwijzingen dat deze factor tussen 1990 en 1994 is veranderd. 
De verdeling van de lozing is overgenomen uit het SPEED-rapport zware metalen [ i  51: 
- 30% bodem 
- 70% naar de riolering 
De emissie door corrosie van loden stroken en slabben is in 1990: 5 * 10.’ * 12.5 * 1 O” = 62.500 kg 
lood. Ten behoeve van RIM+/EJR is de corrosie van bladlood toegepast in de utiliteitsbouw 
gekoppeld aan het oppervlak industrieterrein. De emissiefactor is dan met een oppervlak industrieter- 
rein van 503.860.000 m2 in 1990 gelijk aan 0,000124 kg lood per m2 industrieterrein. 
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Er zijn geen recente gegevens beschikbaar over het oppervlak industrieterrein. Daarom is veronder- 
steld dat het oppervlak verandert volgens de groeireeks uit het European Renaissance-scenario zoals 
het RIVM die heeft afgeleid [36]. Hierbij is er vanuit gegaan dat het oppervlak industrieterrein 
toeneemt met 1,2% per jaar in de periode 199 1-2000. Voor het jaar 1994 levert dit een oppervlak 
industrieterrein op van 528* i06 m'. 
De uiteindelijke emissiefactor voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto emissie in 
kg/jaar naar riool per m' industrieterrein bedraagt dan voor lood 12,4 * 10.' * 0,7 = 8,68 * iO-'. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels. zoals weergegeven in par. 2.2. 

~~~ ~ 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak industrieterrein 

jaar: 1994 hoogte EVV: 5,28 * 10' eenheid EVV: m' 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

~~ ~ 

stof emissiefactor (kg/EVV) 

lood 8,68 * 10.' 

emissiebron: corrosie loden stroken en slabben utiliteitsbouw 

bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kgjaar) 

4.58 * 104 2,51 * 104 

3.6.2 Corrosie waterleiding kutitoorgebouwen 

Omschrijving emissiebron 
Het gehalte aan zware metalen in drinkwaterleidingen wordt door drie oorzaken verhoogt ten opzichte 
van de achtergrondwaarde: doorstroming van leidingen, stilstand in leidingen en opwarming in boilers 
en geisers. In deze paragraaf worden de emissies t.g.v. corrosie van drinkwaterleidingen bij kantoren 
(het totaal van doorstroming, stilstand en opwarming) behandeld. De emissies t.g.v. corrosie van 
drinkwaterleidingen tijdens doorstroming in woningen worden behandeld in par. 3.3.6 en de corrosie 
van drinkwaterleidingen tijdens stilstand van het water in leidingen bij woningen en door opwarming 
van water in boilers en geisers bij woningen wordt behandeld in par. 3.3.7. 

Verantwoording 
De berekeningsmethode voor de emissies door deze emissiebron is uitgebreid beschreven in de WSV- 
doelgroepstudie bouwmaterialen [6] en voornamelijk gebaseerd op Van Oppen [34]. 
Voor de hoogte van de EVV is gebruik gemaakt van informatie van het CBS voor het jaar 1989 [17]. 
Het totale grondoppervlak van de categorieën: sociaal-culturele voorzieningen, overige openbare 
voorzieningen en de dienstverlenende sector (categorieën 16, i 7 en 20) is hiervoor opgeteld: 3,397 * 
1 Os m2. Vervolgens is dit op basis van de groei van de oppervlakken die voor de MV2 [36] zijn 
gebruikt omgerekend naar een oppervlak in 1990: 3,41 * 108 m2. Bij gebrek aan gegevens voor het 
jaar i 994 is m.b.v. de groeireeks van het oppervlak industrieterrein uit het European Renaissance- 
scenario (een groei in de periode 1990-2000 van 1,2 % per jaar) een oppervlakte van 1,048 * 34,l * 
106 = 3 3 7  * 10' m2 berekend [36]. 
De emissiefactor van koper is afgeleid uit de doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. Hierbij is rekening 
gehouden met de ontharding van drinkwater. Voor de achterliggende berekening wordt verwezen naar 
de doelgroepstudie bouwmaterialen [6]. De emissiefactor voor 1994 is gelijk gehouden aan die van 
1993. 
De emissie is voor 100% op riool. De emissiefactor van deze emissiebron is uitgedrukt in bruto 
emissie in kg/jaar naar riool per m' kantoorgebouwen. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels, zoals weergegeven in par. 2.2. 
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Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variaboie. om issie 

jaar: 1994 hoogte EVV: 3 3 7  * 10' eenheid EVV: m2 

3.6.3 Corrosie zinken daken utiliteit.shou w 

stof 

koper 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de emissies t.g.v. de corrosie van zinken daken en dakgoten in de utiliteitsbouw. Dczc 
emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 1.3). 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kg/jaar) netto belasting (kg/jaar) 

3,74 * 10-< 1,34 * 10' 3.40 * 10' 

Verantwoording 
De corrosie van zinken daken in de utiliteitsbouw voor 1990 is berekend met een oppervlak zinken 
daken in de utiliteitsbouw van 17,3 miljoen m2 en een corrosiesnelheid van 38,4 g/(m2*jaar). Het 
oppervlak zinken daken en dakgoten is overgenomen uit  Van Oppen [34]. De corrosiesnelheid is 
afgeleid uit [I]. Hierin wordt een corrosiesnelheid van 40 g/(m2*jaar) gerapporteerd voor industriële 
lokaties in 1985. Er is gecorrigeerd voor de afname van de S0,-concentratie waardoor de corrosie- 
snelheid in 1990 met 4% is afgenomen ten opzichte van 1985. 
In het SPEED-rapport zware metalen is een verdeling van de lozing gegeven: 
- 80% bodem 
- 20% riool 
De emissie door corrosie van zinken daken van bedrijven i s  in 1990 dan 38,4 * 17,3 * 10" z- 664.000 
kg zink. Voor de hoogte van de EVV is gebruik gemaakt van informatie van het CBS voor het jaar 
1989 [ 171. Het totale grondoppervlak van de categorieën: sociaal-culturele voorzieningen, overige 
openbare voorzieningen en de dienstverlenende sector (categorieën 16,17 en 20) is hiervoor opgeteld: 
3,397 * 108 m2. Vervolgens is dit op basis van de groei van de oppervlakken die voor de MV2 1361 
zijn gebruikt omgerekend naar een oppervlak in 1990: 3,4 1 * 1 OB m2. Bij gebrek aan gegevens voor 
het jaar 1994 is m.b.v. de groeireeks van het oppervlak industrieterrein uit het European Renaissance- 
scenario (een groei in de periode 1990-2000 van 1,2 % per jaar) een oppervlakte van 1,048 * 34.1 * 
1 O" = 3.57 * 1 OR rn' berekend [36]. 
Vergelijkbaar als bij de corrosie van zinken daken en dakgoten in de woningbouw is de afname van 
de corrosiesnelheid als gevolg van een vermindering van de S02-concentratie in de lucht 3,3% tussen 
1990 en 1994. 
De uiteindelijke emissiefactor voor zink voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto 
emissie in kg/jaar naar riool per m2 bedrijfsterrein met kantoorgebouwen bedraagt dan 0,00195 * 0,2 
* 0,967 = 3,771 * 10-4. 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels. zoals weergegeven in par. 2.2. 
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Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

jaar: 1994 

stof 

zink 

emissiebron: corrosie zinken daken utilteitsbouw I 

hoogte EVV: 3 3 7  * 10' 

emissiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgjaar) netto belasting (kdjaar) 

3,77 * IO4 i,35 * 105 7,31 * 104 

eenheid EVV. m2 

Opmerkingen 
Er is momenteel discussie over te hanteren berekeningsmethoden en uitgangspunten voor de 
zinkemissies naar aanleiding van het Basisdocument Zink [ 5 ] .  Naar aanleiding van deze discussie 
worden emissiegetallen mogelijk gewijzigd. Hier is voorlopig nog geen rekening gehouden met 
eventuele aanpassingen. 

3.7 Doelgroep Industrie 

3.7. i Corrosie roestvast staal industrie 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de emissies t.g.v. de corrosie van roestvast staal in de industrie. Deze emissiebron is 
regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
in  de WSV-doelgroepstudie bouwnijverheid [6] is op basis van het gebruik van roestvast staal tussen 
1982 en 1991, een gemiddelde dikte van het staal, de dichtheid en de levensduur een oppervlak 
roestvast staal afgeleid van 92 miljoen mz in 1990. Aangenomen is dat hiervan de helft blootgesteld 
wordt aan atmosferische corrosie. Uitgegaan is verder van een corrosiesnelheid van 8 g staal per m2 
per jaar [IS]. Dit komt overeen met 1,44 g chroom en 0,64 g nikkel per m2 per jaar. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de corrosiefactoren zijn veranderd. 
De verdeling van de lozing is overgenomen uit het SPEED-rapport zware metalen [IS]: 
- 80% bodem 
- 20% naar de riolering 
De emissies door corrosie van roestvast staal zijn in I990 1.44 * I O-3 * 92 * 1 O6 * 0,s = 66.240 kg 
chroom en 0,64 * 10-3 * 92 * 10" * 0,s = 29.440 kg nikkel. Ten behoeve van RIM+/EJR is de corrosie 
van roestvast staal gekoppeld aan het oppervlak industrieterrein. Voor de hoogte van de EVV is 
gebruik gemaakt van informatie van het CBS voor het jaar 1989 [ 171. Het grondoppervlak van de 
categorie bedrijfsterreinen (categorie 18): 5,019 * 108 m2. Vervolgens is dit op basis van de groei van 
de oppervlakken die voor de MV2 [36] zijn gebruikt omgerekend naar een oppervlak in 1990: 5,0386 
* 10' m2. De emissiefactor is dan in 1990 gelijk aan 13.15 * 10.' kg chroom en 58,4 * 10-6 kg nikkel 
per m2 industrieterrein. 
Er zijn geen recente gegevens beschikbaar over het oppervlak industrieterrein. Daarom is veronder- 
steld dat het oppervlak verandert volgens de groeireeks uit het Europa-scenario zoals het RIVM die 
heeft afgeleid. Hierbij is er vanuit gegaan dat het oppervlak industrieterrein toeneemt met 1,2% per 
jaar in de periode 1991-2000. Voor het jaar 1994 levert dit een oppervlak industrieterrein op van 5,28 
* 108 m2. 
De uiteindelijke emissiefactor voor het jaar 1994 van deze emissiebron uitgedrukt in bruto emissie in 
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kgíjaar naar riool per m2 industrieterrein bedraagt dan voor chroom l3,2 * 10-5 * 0.2 = 2,63 * 10.' en 
voor nikkel 58,4 * 10-6 * 0,2 = 11,68 * 10". 
De berekening van de netto belasting van het oppervlaktewater door deze emissiebron gebeurt aan de 
hand van de rekenregels. zoals weergegeven in par. 2.2. 

Overzicht emissiefactor, emissieverklarende variabele, emissie 

emissiebron: corrosie roestvast staal industrie I 

stof 

chroom 

nikkel 

emissieverklarende variabele (EVV): oppervlak industrieterrein 

jaar: 1994 hoogte EVV: 5,28 i 108 eenheid EVV: m' 

em issiefactor (kg/EVV) bruto emissie (kgíjaar) netto belasting (kgíjaar) 

2,63 * 10-' 1,39 * io4 1.04 * 104 

1,17 * 10'6 6, i8  * 10' 5,19 * 10' 

stof 

totaal stikstof (ton) 

cadmium (ton) 

3.8 Depositie 

effluent over- regenwa- 
storten terriolen 

677 315 1404 

0.01 0.0 1 0,03 

Voor de berekening van de belasting van het oppervlaktewater door depositie worden invoerbestan- 
den gebruikt voor PROMISE, die zijn opgesteld door het Laboratorium voor Luchtonderzoek van het 
RIVM met het model EUTREND [30]. 
M.b.v. de in PROMISE aanwezige gegevens over o.a. oppervlakken water en verhard oppervlak per 
PAWN-regio en de geschematiseerde weergave van het rioolstelsel zijn de emissies via de verschil- 
lende routes berekend. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de depositieberekeningen met 
PROMISE voor een zevental stoffen weergegeven. De berekeningen hebben, evenals de achterliggen- 
de EUTREND-files, betrekking op het jaar 1994. 

niet aan- 
gesloten 
stelsels 

31 

0,oo 

direkt totaal 

6656 9188 

0,17 0,22 

0.0 I 

0,04 

0,04 

0,oo benzo(a)pyreen (ton) 

fluorantheen (ton) 

2,7 1 3,44 

10,50 13,34 

8,60 1 I ,44 

0,27 0,39 

o,: 1 

0,57 

0.58 

0,05 

0,26 

!,71 

0,54 

0,02 I 0,os 

0,08 I 0,26 0,o 1 I 2,92 I 3,52 
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3.9 Overige bronnen 

stof 

totaal fosfor (kton) 

In deze paragraaf komen een aantal diffuse emissiebronnen aan de orde, die om verschillende redenen 
niet in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn besproken. 
Voor af- en uitspoeling (par. 3.9.1) en voor bestrijdingsmiddelen (par. 3.9.2) geldt dat deze niet direkt 
worden berekend met een emissiefactor en een emissieverklarende variabele, maar op een complexere 
manier modelmatig worden berekend. 
Voor een aantal landbouwbronnen geldt dat deze wel zijn meegenomen in de gedetailleerde emissie- 
berekeningen voor de WSV, maar niet voor de EJR-94/95 [SI. Deze worden kort onder 3.9.3 vermeld. 
Ten slotte zijn er een aantal bronnen waarvan de emissies tot O zijn gereduceerd of waarvan de 
emissies nog ter discussie zijn (par. 3.9.4 t/m 3.9.6). 

uitspoeling afspoeling totaal 

4,9 0,3 5 2  

3.9. I Af- en uitspoeling N en P 

totaal stikstof (kton) 

De af- en uitspoeling van fosfor en stikstof uit de landbouw worden berekend met het model ANIMO 
van het Staring Centrum. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de modelberekeningen 
weergegeven, zoals voor de WSV zijn gebruikt [44]. Deze gegevens hebben betrekking op het jaar 
1993. 

82,4 86,4 

3.9.2 Bestrijdingsmiddelen 

De emissies van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw naar oppervlaktewater worden gekwantificeerd 
m.b.v. het model PESCO van het RIZA. Aangezien het hier modelberekeningen betreft die complexer 
zijn dan eenvoudig het produkt van een emissiefactor en een emissieverklarende variabele en het 
bovendien een zeer specifieke set stoffen betreft die niet door andere, in dit dokurnent genoemde, 
emissiebronnen worden geëmitteerd, worden hier volstaan met enkele verwijzingen. Voor meer 
informatie over het model PESCO: [3 i] ,  voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie: [44] en [53].  

3.9.3 Overige landbouwbronnen 

Voor een aantal emissiebronnen uit de doelgroep landbouw geldt dat deze wel zijn opgenomen in de 
gedetailleerde emissieberekeningen voor de WSV 1441, maar niet voor de EJR-94/95 [9 ] .  Ter 
informatie zijn in onderstaande tabel de emissiecijfers voor stikstof en fosfor voor de verschillende 
emissiebronnen voor het jaar 1993 weergegeven. Voor de EJR-95/96 zullen deze bronnen wel worden 
meegenomen. 
De betreffende emissiebronnen zijn: uitspoeling van drainagewater uit de glastuinbouw, het meemes- 
ten van sloten, het lozen van stalwater en melkspoelwater en het lozen van spoelwater van landbouw- 
produkten. 
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belasting oppervlaktewater door diverse landbouwbronnen, Nederland 1993 

stof 

totaal fosfor (kton) 

totaal stikstof (kton) 

glastuin- stalwarerirnelk- spoelwater meemesten 
bouw spoelwater produkten sloten 

O, 13 0.69 0,64 0.74 

2,8 i -9 9 3  5 ,o 

3.9.4 Uitlaatgassen recreatievaart 

De belasting van het oppervlaktewater t.g.v. uitlaatgassen van recreatievaartuigen wordt door TNO in 
de orde van enige tientallen kilo’s geschat voor de stoffen zink, lood, nikkel, koper. chroom, 
fluorantheen en benzo(a)pyreen [33]. In een volgende versie van dit dokument zal een beschrijving 
van deze emissiebron worden opgenomen. 

3.9.5 Corrosie verzinkt stalen skeletten chemische industrie 

Omschrijving emissiebron 
Het betreft hier de emissies t.g.v. de corrosie van verzinkt stalen skeletten in de chemische industrie. 
Deze emissiebron is regenwatergerelateerd (zie par. 2.2). 

Verantwoording 
In het verleden is gerekend met een aanzienlijke emissie door deze emissiebron. In de EJR-93/94 [8] 
is uitgegaan van een atmosferisch blootgesteld oppervlak van 4,4 * 106 m2 en een bruto lozing op 
riool van 33 ton zink aangehouden voor het.jaar 93. 
Volgens recente informatie wordt het toegepaste verzinkt staal voor skeletten in de chemische 
industrie echter al jaren voorzien van een beschermende coating. Hierdoor is het atmosferisch 
blootgestelde oppervlak nihil [32]. Zowel de bruto emissie als de netto belasting van het oppervlakte- 
water van zink door deze emissiebron wordt dan O .  

3.9.6 Slotage koperen bovenleidingen 

De emissie van koper t.g.v. de slijtage van koperen bovenleidingen van treinverkeer naar lucht, 
bodem en water is in het verleden geschat in de orde van 40 ton [ 151 en de netto belasting van het 
oppervlaktewater met koper op ongeveer 1 1 ton per jaar. Deze cijfers zijn waarschijnlijk vrij 
onbetrouwbaar en daarom niet meegenomen in de EJR-94/95. Er is een discussie gaande tussen de 
NS, TNO, RIVM en RIZA om te komen tot een betrouwbare schatting van deze emissies en de 
verdeling over de verschillende compartimenten. i n  een volgende versie van dit dokument zal een 
beschrijving van deze emissiebron worden opgenomen. 
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AFKORTINGEN 

CBS 
CE1 
cIw/cuwvo 

EF 
EJR 
ER 
ER-C 
ER-I 
ERIM 
EVV 
HDO 
LNV 
MB 
MP 
MV 
NW4 
PAWN 
PESCO 
PROMISE 
RIVM 
RIZA 
SPEED 
TNO 
Ven  W 
VROM 
wsv 

Centraal Bureau voor de Statistiek 
Coördinatiecommissie Emissie-Inventarisatie 
Commissie Integraal Waterbeheer/Coördinatiecommissie Uitvoering Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren 
em issiefactor 
Emissiejaarrapportage 
EmissieRegistrat ie 
Emissieregistratie-Collectief 
Emissieregistratie-Individueel 
Emissieregistratie en Informatiemanagement 
emissieverklarende variabele 
Handel, Diensten en Overheid 
Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij 
Milieubalans 
Mi I ieuprogramma 
Milieuverkenningen 
Vierde Nota Waterhuishouding 
Policy Analysis of thewatermanagement in the Netherlands 
Pesticide EmissieScreningsmodeI Oppervlaktewater 
PROgnosis Model for Inputs to Surface water and Emission reductions 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
SamenwerkingsProjekt Effectieve Emissiereductie Diffuse Bronnen 
Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Watersysteemverkenn ingen 
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Bijlage 2: Belangrijke bronnen van stoffen (stofstroomschema’s) 

..................................................................... . . . . . . . . . . . . _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . ~ ~ ~  

Bijlage 2 

Inhoud: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 o. 
11. 
12. 

Stofstroomschema’s van de belangrijkste bronnen van water- 
verontreiniging in Nederland voor het jaar 1994 
(bron 4 t/m 12: RIZA PROMISE 1996, 2 en 3: RIZA 
PROMISE 1996 / EMISSIE-REGISTRATIE 1996) 

Algemeen stofstroomschema 
Benzo(a)pyreen 
Fluorantheen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Nikkel 
Lood 
Zink 
Stikstof 
Fosfaat 

Handreiking 



1. Algemeen stofstroomschema 

RWZI 

................................................................................... 

effluent * 

~ 

Direct 

Landbouw 

Industrie 

Verkeer en verv. 

Consumenten 

Bouw 

Afval ve rw. bed r. 

Drinkw. bedr. 

HDO 

0nbek.loz.riool 

Depositie 

niet aangesloten 

overstorten 
* 

regenwaterriolen 
* 

Handreiking 



2. Benzo(a)pyreen, Emissies 1994 in ton 

................................................................................... 

Direùt Indireùt 

Industrie 
Overige bedrijven 

Verkeer en vervoer 
2,70 + Coating binnenscheepvaart 
0,03 + Lekkage motorolie wegverk. 
0,21 + Wegdekslijtage wegverkeer 
0,Ol + Overige 

+ 0,05 * 
+ 0,37 

Consumenten 
Huishoudelijk afvalwater 

0,27 + Depositie opp.water + 0,12 j 

- 

t 
al 
O 
- 
.- a overstorten 

regenwaterriolen 
-* 0,10 + 

* a12 j 
effluent 

RWZI (rend. 90%) 0,08 + 

L- 

c 
al 
m c 

o" 

y' m 
> 
al 
Q 

- 
L 

1 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 3,52 ton 

Handreiking 



3. Fluorantheen, Emissies 1994 in ton 

................................................................................... 

Direùt 

Land bouw 
+-.- 0,76 + Uitl. gecreosoteerd hout 

Industrie 
Overige bedrijven 

Verkeer en vervoer 
+ 7,OO + Coating binnenscheepvaart 
+ 0,76 + Uitl. gecreosoteerd hout 
+ 0,09 + Overige 

Consumenten 
Huishoudelijk afvalwater 

c- 2,92 + Depositie opp.water 

Indireùt 

niet aangesloten 

overstorten 

regenwaterriolen 

b O P  j 

+ 0,08 + 

0-26 j 

effluent 1-1 0,03 + 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 12,O ton 

Handreiking 



4. Cadmium, Emissies 1994 in ton 

................................................................................... 

ìirekt ,Indirekt 

Industrie 
+- 0,90 +Overige bedrijven + 0913 + 

+ 0,03 + Verkeer en vervoer + 0,04 j 

Consumenten 
Corrosie waterl. woningen + 0,31 + 

+ 0,39 + - 0 , O l  + Huishoudelijk afvalwater - 0,l O + Afvalverwerkende bedrijven + 0,05 + - 0,02 + Onbekende lozingen op riool + 1,26 + - 0,17 + Depositie + 0,08 + 

0,04 
regenwaterriolen 

effluent 

I '  I 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 1,83 ton 

Handreiking 



5. Chroom, Emissies 1994 in ton 

................................................................................... 

Direkt 

Industrie 
+-. Overige bedrijven 
+ Raff inaderijen 
+ Corrosie roestvaststaal 

Verkeer en vervoer 

Consumenten 
Huishoudelijk afvalwater 

Indireict 

-& 128  

+ Afvalverwerkende bedrijven -& 0,5 

-Onbekende lozingen op riool + 26,6 

niet aangesloten 

overstorten 

regenwaterriolen 

b 0,8 

b 176 

+ 690 

-b 

I I 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 29,3 ton 

Handreiking 



6. Koper, Emissies 1994 in ton 

.............................................................................. . I  

lirekt Indirekt 

Industrie 
19,7 + Overige bedrijven + 1094 + - 0,2 + Raffinaderijen 

Verkeer en vervoer 
18,4 + Antifouling recreatievaart 

+ 13,O + Uitloging zeeschepen havens - 0,4 + Em. uitlaatgas. wegverkeer + 1 ,O - 0,l + Overig wegverkeer + 0 2  w 

Consumenten 
c- 0,4 - Huishoudelijk afvalwater + 233 + - 4,9 -Afsteken vuurwerk *) + 14,7 + - 1,4 + Corrosie waterl. woningen + 867 j - 0,l + Afvalverwerkende bedrijven 0 3  

HDO 
+ 0,2 + Corrosie waterl. kantoren + 13,O + 

Overige -+ 073 -b 

Onbekende lozingen op riool + 0,4 + - 2,7 + Depositie -+ 1 3 1  -b 

niet aange I ten 
p 2,9 j 

overstorten 
w 1,6 j 

regenwaterriolen 
0,7 j 

effluent 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 99,4 ton 

') deze post overige industrie is inclusief de emissies uit scheepswerven 
voorlopig wordt aangenomen dat van de koperemissie door vuurwerk 
van 19,6 ton, 75 YO via de riolering wordt afgevoerd en 25 Y. direkt in 
het oppervlaktewater terecht komt 

Handreiking 



7. Kwik, Emissies 1994 in ton 

................................................................................... 

DireM Indirekt 

Industrie 
+- 0,26 +- Overige bedrijven + 0,02 * 
+ 0,Ol + Raffinaderijen 

Consumenten 
Huishoudelijk afvalwater + 0,30 j 

+- 0,19 Afvalverwerkende bedrijven + 0,02 

HDO 
Lozingen vanuit tandartspr. + 0,12 + 

Onbekende lozingen op riool + 0,22 

L 
al niet aangesloten c 

rd 

al 
n 

overstorten 

I I I 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 0,66 ton 

Handreiking 



8. Nikkel, Emissies 1994 in ton 

- 

c .  
o) 
o 
a 
- 
.- 

................................................................................... 

niet aangesloten 

overstorten 

regenwaterriolen 

0,7 + 

.+ 03 j 

t 2,7 j 

effluent 
RWZI (rend.48,5%) 20,4 

Direkt 

Industrie 
8,6 +Overige bedrijven 
0,l + Raffinaderijen 
0,9 + Corrosie roestvaststaal 

Verkeer en vervoer 
0,l - Bandenstof wegverkeer 

Consumenten 
0,l + Huishoudelijk afvalwater 
0,2 + Afvalvenverkende bedrijven 

0,4 + Onbekende lozingen op riool 

Indirekt 

1 1  I 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 35,3 ton 

Handreiking 



9. Lood, Emissies 1994 in ton 

+7,0 +Jacht - 28,2 + Hengelsport 

Industrie - 3,6 - Overige bedrijven + 4,1 + - 0,4 + Raffinaderijen 

Verkeer en vervoer - 3,9 + Em. uitlaatgas. wegverkeer + 9,2 + - 7,4 + Schroefasvet binnenvaart - 0,l - Overig wegverkeer 

Consumenten - 0,l + Huishoudelijk afvalwater + 3,7 -+ - 0,9 + Corrosie loden stroken won. + 54,6 + - 0,2 + Corrosie waterl. woningen + 13-6 + - 0,l  - Afvalverwerkende bedrijven + 0,3 + 

HDO - 0,7 + Corrosie loden stroken kant. + 44,7 + 

Overig e + 011 + 

................................................................................... 

Direkt Indireût 

10,5 + Depositie 

effluent 

overstorten 

regenwaterriolen 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 1323 ton 

Handreiking 



10. Zink, Emissies 1994 in ton 

.................................................. , . . .  ............................ 

Direkt 

Landbouw 
30,3 + Corr. verz. stalen kassen 
5,O +Jacht 

Industrie 
+ 37,9 + Overige bedrijven - 0,9 + Raffinaderijen 

Verkeer en vervoer - 0,6 + Em. uitlaatgas. wegverkeer 
c- 25,O Corrosie zinkanodes sluisd. - 27,8 + Corrosie zinkanodes binnenvrt. - 7,4 + Bandenstof wegverkeer 

Wegdekslijtage wegverkeer - 0,l + Lekverliez. motorolie wegv. 
Corrosie lantaarnpalen - 13,7 + Corrosie vangrails 

Consumenten - 1,5 + Huishoudelijk afvalwater 
+ 0,4 +Corrosie waterl. woningen 
t- 4,6 + Corrosie zinken dak. won. 

E HDO 

f- 0,l + Overige 

O,1 f- BOUW 

15,4 + Afvalverwerkende bedrijven 

2,1 + Corrosie zinken daken kant. 

8,6 + Depositie r- + 492 -D 

12,1 j 

87,s j 
regenwaterriolen 

effluent 

C 
Q, 
O 
a 
- 
.- 

- 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 489,4 ton 

Handreiking 



11. Stikstof, Emissies 1994 in kiloton 

................................................................................... 

Direkt 

Landbouw 
86,4 + Uit- en afspoeling 

Industrie 
4,O +- Overige bedrijven 
0,5 +.- Raffinaderijen 

Consumenten 
0,8 + Huishoudelijk afvalwater 

0,3 +- Afvalverwerkende bedrijven 

l HDO 

L 0,4 -Onbekende lozingen op riool 

I, 6,7 + Depositie 

Indirekt 

-w 773 -D niet aangesloten 

overstorten 

regenwaterriolen 

1,6 -+ 

+ 1,1 j 

* 1,4 + 

effluent 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 143,l kiloton 

Handreiking 



12. Fosfaat, Emissies 1994 in kiloton 

................................................................................... 

Indirekt 

Landbouw 
Uit- en afspoeling 

Industrie - Overige industrie -+ 1 3  

Consumenten - Huishoudelijk afvalwater + 7,6 

Bouw + 0,1 

Onbekende lozingen op riool - 4,8 

niet aangesloten 
0,3 + 

overctorten 
__________)_ 071 -B 

- 

Totaal netto belasting oppervlaktewater 143 kiloton 

Handreiking 



Handreiking 



~~ 

Bijlage 3: Adressenbestand van instanties die regionale 

(basis)gegevens inzake de infrastructuur van een gebied beheren 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Informatieloket Emissieregistratie 
Hoofdafdeling Milieuhygiënehpc 680 
postbus 30945 
2500 GX Den Haag 
tel. 070 - 3394606 

Waterstaatkartografie 
Waterstaatkundig Informatiesysteem (WIS) 
Dhr. V. d. Guchte 
Kanaalweg 3b 
postbus 5023 
2600 GA Delft 
tel. 015-2691111 

CBS Voorburg 
Prinses Beatrixlaan 428 
postbus 959 
2270 AZ Voorburg 
tel. 070 - 3373800 

LEI-DLO 
Conradkade 175 
postbus 29703 
2502 LS Den Haag 
tel. 070 3308330 

Rijkswaterstaat Afdeling Verkeer en Vervoer 
Boompjes 200 
postbus 556 
3000 AN Rotterdam 
tel. O1 O - 4026200 

Dienst Landbouw Voorlichting 
postbus 7001 
6700 CA Wageningen 
031 7 - 474000 

Handreiking 




