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Beoordeling; normen en risico’s

Milieukwaliteitsnormen voor stoffen hebben een dominante rol in de kwaliteitsbeoordeling van bodem,
waterbodem, grond en baggerspecie. Een aanzienlijk aantal getalswaarden is vastgelegd in
<wettelijke> regelgevingen, en is daarmee bepalend voor het ‘rechtmatig’ omgaan met verontreinigd
materiaal.
Met NW4 en de Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER) is de vraag naar meer nuancering in het
omgaan met normen alleen maar verder toegenomen. Naast landelijk geldende, generieke normen is er
behoefte aan een meer locatiegerichte invulling van getalswaarden.
Niet alleen multifunctionele beschermingsdoelen, maar functie-gerichte afwegingen komen in beeld.
Stofgerichte uitwerkingen worden aangevuld met effectgegevens uit bioassays en veldwaarnemingen.
Differentiatie en maatwerk treden steeds meer op de voorgrond.
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de afleiding van risicogrenzen kent veel technische details

Herziening klassenindeling ?

De bovengenoemde ontwikkelingen
leiden tot een herbezinning op het gebruik
van de bekende klassenindeling voor
waterbodems.
In NW4 is toegezegd in 2003 een
mogelijke herziening daarvan te
introduceren. Een beter onderscheid in
milieukwaliteitsnormen voor het
preventieve respectievelijk curatieve
beleidsspoor is in NW4 al aangegeven.
Inpassing van nieuwe kennis en inzichten,
daar waar dat mogelijk is, ligt voor de
hand, zowel bij het afleiden van
stofspecifieke getalswaarden, alsook bij
een meer algemene beoordeling van de
kwaliteit van waterbodem en
baggerspecie.

Dit betreft onder andere de speciatie resp. sorptie en beschikbaarheid van zware metalen en organische
verbindingen, het gebruik van bioassays en biomarkers, en de toepassing van verontreiniging-relevante
ecologische indicatoren. Het bijhorende modelinstrumentarium wordt daar ook op ingericht.

Eén maatlat voor risico’s

AKWA beoogt een eenduidige
risicobeoordelings-sytematiek vorm te
geven, waarin voor verschillende
toepassingen (in situ beoordeling,
saneren, verwerken, toepassen,
verspreiden, actief bodembeheer,
natuur-ontwikkeling) op eenzelfde wijze
risicogrenzen en effectgegevens als
ijkpunten fungeren.

Eén maatlat, de differentiatie zit ‘m in de
plaats die verschillende ijkpunten op die
maatlat innemen.
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vbd: bij 6 mg/kg is 30% van de soorten onbeschermd

risicomaatlat:: potentieel aangetaste fractie soorten (PAF)



Integrale beoordeling voor voorbereiding,
uitvoering en evaluatie van het waterbodembeleid

Daar waar gemeten gegevens voorhanden zijn, is
het logisch chemische analyse-gegevens,
ecotoxicologische effectdata uit bioassays en
ecologische veldgegevens in samenhang te
evalueren. Daarbij hoort ook het genereren van
criteria (‘normen’), waarmee effectgegevens kunnen
worden geclassificeerd ter ondersteuning van
beleidsvoornemens en  beleidsevaluaties. Voorbeel-
den zijn te vinden in de urgentiebepaling voor
saneringsonderzoek, de in ontwikkeling zijnde
criteria voor de verspreiding van baggerspecie, en
de beoordeling van natuurrisico’s bij  inrichting. referentiebeeld uiterwaarden ?
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 Met de Toxiciteits Identificatie en Evaluatie (TIE) procedure is een techniek beschikbaar om in relevante
situaties waargenomen biologische effecten verder te verklaren met stof(groep)-specifieke  gegevens.

Hulpmiddelen bij de risicobeoordeling van waterbodemverontreinigingen
In Decision Support Systems wordt een optimaal gebruik van kennis, methoden en technieken, en de
interpretatie daarvan, verder uitgewerkt. Met modellen wordt de mobiliteit en beschikbaarheid van
stoffen onder locatie-afhankelijke condities beschreven, en worden bijhorende risico’s voor soorten,
voedselketens en ecosystemen geschat. De huidige generatie Decision Support Systems kenmerkt zich
door een modulaire opbouw, en een stapsgewijze aanpak van generieke naar specifieke berekeningen,
zodat maatwerk mogelijk is afhankelijk van het type vraagstelling.

Beleidsmatige en maatschappelijke keuzen
(o.a. Ecologische Hoofdstructuur, Ruimte voor de Rivier)

Globale selectie/ prioritering  gebieden
(o.a. formulering streefbeelden en selectie doelsoorten)

Gebiedsgericht onderzoek
1:  inventarisatie en definitiefase

2: ontwerpfase

Aanpak bij inrichting

4:voorbereiding+ uitvoering

1: normtoetsing/
klasse-indeling

2: gedifferentieerde
risico’s

3: knelpuntenanalyse
specifieke doelsoorten

( risico’s ,kwetsbaarheid)

4: biobeschikbaarheid

Risico-evaluatie
voor natuur

3: detailonderzoek

Vuistregels

Bodemonderzoek/
kwaliteitskaarten

Risicokaarten

Vuistregels

Eco(toxico)logische overwegingen

Monitoring  (veldeffecten)

 evaluatie

Voor vragen en inlichtingen ten aanzien van toepassing van normen en risico’s kunt u bellen: Advies- en Kenniscentrum
AKWA-BOA, RIZA-Lelystad 0320-298533 Waterbodems (AKWA)
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AKWA is een samenwerkingsverband tussen de specialistische diensten van Rijkswaterstaat op het gebied van waterbodems:
Bouwdienst, DWW, RIKZ, RIZA en Dir. Noordzee


