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LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 26 februari 1993

Ter voorbereiding van een mondeling overleg heeft de vaste
Commissie voor Milieubeheer' een aantal vragen gesteld aan de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 februari
1993.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Rijn-Vellekoop

De griffier van de commissie,
Verschoor
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1
Welke consequenties verbindt de regering voor het in de nota uitge–

zette beleid aan de discussie over het risicobeleid en het daarbinnen
hanteren van het principe As low as reasonably achievable (ALARA) in
plaats van een getalsmatig ingevuld verwaarloosbaar risiconiveau, zoals
die is gevoerd tijdens het plenaire debat over de begroting voor 1992,
voor wat betreft het onderdeel milieubeheer en vastgelegd in de motie
Esselink/Feenstra, Witte stukken Tweede Kamer, 22 800 XI, nr. 23?

In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking
tot de motie Esselink/Feenstra, gedateerd 10 november 1992, wordt
aangegeven dat in het stoffenbeleid, zoals ook in de Strategienotitie
thema Verspreiding is aangegeven, de grootste aandacht zal uitgaan
naar het terugbrengen van de risico's van stoffen tot in ieder geval onder
het MTR. Voorts zal onder het MTR het ALARA-principe gehanteerd
worden met de streefwaarde als indicatie voor de ondergrens van
ALARA. Tot op heden werd in het stoffenbeleid het gebrek aan infor–
matie over meervoudige blootstelling en andere, nog onbekende,
effecten verdisconteerd in de uniforme afstand tussen MTR en VR,
namelijk de factor 100.

Naar aanleiding van de motie wordt in de brief toegezegd dat bezien
zal worden hoe bij de afleiding van het VR uit het MTR differentiatie in
de factor tussen MTR en VR kan worden aangebracht, rekening houdend
met de beschikbare kennis en de hoogte van de natuurlijke achtergrond–
concentraties.

In de nota wordt aangegeven, dat het beleid zich primair zal richten op
stoffen boven het MTR-niveau. De motie Esselink/Feenstra heeft
derhalve gevolgen voor de hoogte van het VR-niveau en de daaraan
gekoppelde streefwaarden.

2
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens die worden verkregen door middel

van de toegepaste stofstroomanalyse?

Stofstroomanalyses worden door, of in overleg met terzake kundige
onderzoeksinstellingen opgesteld. De grootste bronnen krijgen hierbij de
meeste aandacht. Zonodig worden ook brancheverenigingen geraad–
pleegd. De stofstroomanalyses die zo ontstaan geven een moment–
opname. Met het voortschrijden van de tijd worden over stofstromen
nieuwe inzichten verworven die, mits voldoende significant, kunnen
leiden tot een bijstelling. De stofstroomanalyse geeft de state of the art.
Een algemeen betrouwbaarheidspercentage is niet te geven. Waar
mogelijk en relevant wordt de mate van betrouwbaarheid van gegevens
uit de stofstroomanalyse in de tekst verantwoord.

3
In hoeverre wordt op Europees niveau een stoffenbeleid gevoerd? Ligt

hieraan ook het concept van duurzame ontwikkeling ten grondslag?

Op Europees niveau wordt reeds jaren een effectief beleid ten aanzien
van nieuwe stoffen gevoerd.

Voor bestaande stoffen bleef het lange tijd beperkt tot een ad-hoc–
beleid via de «verbodsrichtlijn» (Richtlijn 76/769/EEG). De laatste jaren
komt een systematischer stoffenbeleid van de grond. Een verordening
voor bestaande stoffen is aangenomen en met de operationalisering is
een aanvang gemaakt. Het concept van duurzame ontwikkeling is ook
door de EG onderschreven, maar is nog niet geoperationaliseerd in het
stoffenbeleid van de EG. Een richtlijn die de risicobeoordeling regelt is
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bijvoorbeeld in voorbereiding. Daarbij is nog niet vastgesteld aan welke
risicogrenzen of criteria moet worden getoetst.

4
Is de in deze notitie uiteengezette aanpak al enigszins internationaal

afgestemd?

Het Nederlandse beleid wordt zoveel mogelijk internationaal
ingebracht. Nederland heeft een zeer actieve rol gespeeld bij het
opstellen van de 1e wijziging van de Richtlijn 67/548/EEG en de Veror–
dening voor de beoordeling van bestaande stoffen. Daarnaast wordt
zoveel mogelijk bijgedragen aan de in ontwikkeling zijnde Richtlijn voor
de risicobeoordeling van stoffen 67/548/EEG waarop de regelgeving
voor nieuwe stoffen en de etikettering is gestoeld. Onlangs is het
systeem dat in Nederland is ontwikkeld voor de selectie van prioritaire
stoffen zeer positief als potentieel EG-systeem ontvangen. Nederland
heeft het voortouw gekregen bij de opzet van een systeem ten behoeve
van de handhaving van het beleid ten aanzien van nieuwe stoffen.

5
Welke doelstelling had het stoffenbeleid voor het uitkomen van het

Nationaal milieubeleidsplan? Wat zijn de verschillen?

Voor het uitkomen van het Nationaal milieubeleidsplan kende het
stoffenbeleid de doelstellingen die staan aangegeven in het IMP-M
1986-1990 Bijlage 2 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 204,
nrs. 1-2). Reeds toen werd in het stoffenbeleid een risico boven het MTR
ontoelaatbaar geacht en een risico onder het VR verwaarloosbaar.
Risicogrenzen waren per stof geformuleerd voor de mens.

In het Nationaal milieubeleidsplan (Omgaan met Risico's) zijn ook
grenzen aangegeven voor de cumulatieve belasting met stoffen zonder
drempelwaarde. Belangrijker is dat voor het eerst grenzen werden
gesteld, gericht op het tegengaan van aantasting van ecosystemen.
Daarnaast werd duurzame ontwikkeling als criterium in het Nationaal
milieubeleidsplan opgenomen.

6
In de gedrukte versie van deze strategienotitie ontbreekt de aangekon–

digde cursivering van nieuw beleid. Waar had cursivering moeten plaats–
vinden?

Helaas is in het Kamerstuk de cursivering niet overgenomen. Nieuw
beleid is vooral gegeven in de 2e helft van 3.1 en 3.2. Voorts is de
milieuindicator nieuw, alsmede het kernprogramma, de herziening van de
prioritaire stoffenlijst en het beleid voor de overige prioritaire stoffen
(tabel 3). Kleine stukjes staan verder door de tekst heen, maar worden
weer opgesomd in 4.5.

7
Waar is het beleid geregeld met betrekking tot verspreiding van

stoffen ten gevolge van ongevallen? Welke normen worden daarbij
gehanteerd? Hoe is de afstemming geregeld met het milieubeleid?
Wanneer wordt risicobeleid ongevallenbeleid?

Het preventieve beleid met betrekking tot de verspreiding van stoffen
ten gevolge van ongevallen wordt voornamelijk gevoerd op basis van de
Hinderwet. Voor een bepaalde categorie van meer gevaarlijk geachte
inrichtingen - de zogenaamde «Sevesoinrichtingen» - is de informatie–
verstrekking geregeld in het Besluit risico's zware ongevallen (Stb. 1992,
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291). De normen die t.b.v. de beoordeling van de betreffende risico's en
van de in verband daarmee te treffen maatregelen worden gehanteerd,
zijn die welke beschreven staan in «Omgaan met Risico's» (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 137, nr. 5) met in achtneming van
het gestelde in mijn brief aan de Kamer d.d. 10 november 1992 (naar
aanleiding van de motie Esselink/Feenstra). Op deze wijze is het
«ongevallen»beleid geïntegreerd in het milieubeleid.

8
Is de bewering over nierschade, die bewoners van de Kempen hebben

opgelopen ten gevolge van een te grote belasting met cadmium, weten–
schappelijk bewezen? Waar is dit gepubliceerd?

Ja. Op 3 november jl. is mevr. I.A. Kreis na jarenlang onderzoek op dit
onderwerp gepromoveerd.

9
Met betrekking tot welke stoffen en in welke onderzoekscentra worden

op dit moment in Nederland laboratoriumexperimenten met dieren
verricht, teneinde de re/atie tussen effect en blootstelling van stoffen, die
onderdeel uitmaken van het verspreidingsbeleid, vast te stellen?

In feite kan ieder laboratorium in Nederland, waar stoffen aan proef–
dieren worden toegediend, gegevens genereren die van belang zijn voor
het vaststellen van de relatie effect-blootstelling. Voorbeelden zijn
universiteitslaboratoria, TNO, RIVM, RIZA en de laboratoria van de
industrie.

Het is daarom ook niet doenlijk om een overzicht op te stellen van
stoffen waarmee onderzoek wordt uitgevoerd.

10
Welk percentage van de waterbodems is reeds onderzocht op

ophoping van stoffen ten gevolge van jarenlange emissies? Is enige
indicatie aanwezig van de vervuiling van de nog niet onderzochte
bodems?

Door metingen en monitoring van de waterbodems van zowel Rijkswa–
teren als regionale wateren is een globaal beeld aanwezig van de
kwaliteit van de waterbodem in Nederland. Dit is niet in een percentage
van de waterbodems uit te drukken.

Met name de waterbodemkwaliteit van sloten is tot nu toe niet onder–
zocht. Hiervan is ook (nog) geen indicatie van de verontreiniging aan te
geven. Wel is aangetoond dat diverse regionale wateren in het Westland
i.v.m. de belasting door bestrijdingsmiddelen acuut-giftig zijn voor enkele
waterorganismen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook zijn weerslag
vinden in de verontreiniging van de waterbodem.

11
Zijn bij de geschatte kosten van 1,2 miljard gulden voor het saneren

van alle bodems van Rijks– en regionale wateren kosten voor de sanering
van de Hollandse Ussel begrepen?

De geschatte kosten van 1,2 miljard zijn exclusief de saneringskosten
van de waterbodem van de Hollandse Ussel.

12
Is er enig zicht op de korte– dan wel lange-termijneffecten?

Het RIVM-bodemmodel dat is ontwikkeld in het kader van PEIS
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(project ecologische inpasbaarheid stoffen, zie ook vraag 13) is in staat
zodanige berekeningen uit te voeren. Het ligt in het voornemen om, in
samenhang met het RIVM-onderzoeksprogramma voor «uitgestelde
effecten van bodemveronreiniging» dat in 1993 zal starten, vervolgens
berekeningen voor korte– en lange-termijneffecten uit te voeren.
Daarmee komt er zicht op de snelheid van de effecten.

13
Hoe veel hoger moet de temperatuur worden om de beschreven

processen in gang te zetten?

Eén graad stijging van de seizoensafhankelijke bodemtemperatuur leidt
tot 10 a 20% versnelling van bodembiologische processen (tot een
bepaalde limiet), allereerst tot versnelde afbraak van bodemkoolstof
(organische stof) en daarmee tot een verminderde binding van
chemische stoffen aan humusdeeltjes. Dit gaat door, tot de meeste
humusachtige bodembestanddelen zijn afgebroken en het bindend
vermogen is uitgeput Het RIVM-bodemmodel dat is ontwikkeld in het
kader van PEIS (project ecologisch inpasbaarheid stoffen) is in staat
zodanige berekeningen uit te voeren.

Uitspoeling verloopt niet lineair met de afbraak van bodemkoolstof. Er
zijn drempelwaarden waarbij opgeslagen stoffen versneld worden
afgegeven. Dit wordt nader onderzocht.

14
Zijn er ook processen denkbaar ten gevolge waarvan stoffen in de

bodem juist gemobiliseerd worden?

Immobilisatie van verontreinigende stoffen vindt vooral plaats in
kalkrijke bodems (karst) maar niet de licht tot matig zure bodems in
Nederland.

15
Wordt er actie ondernomen tegen de verontreiniging van grondwater

door aluminium?

Aluminium kan worden gebonden door rijkelijke toepassing van kalk en
gips (dus het omgekeerde van verzuring) en dat is kostbaar. Toename
van aluminium in het grondwater onder kwetsbare bodemtypen is niet te
vermijden.

16
Wordt er ook grondwater, dat afkomstig is uit de ondergrond van bos

en heidevelden, voor drinkwaterbereiding gebruikt?

Ook grondwater onder bossen, heide en natuurterreinen wordt
gebruikt voor drinkwaterproduktie.

17
Hoe groot is de kans in risicotermen, dat geabsorbeerde stoffen

vrijkomen?

Door gebrek aan kennis is de kans in risicotermen niet te geven. In een
aantal gevallen is het effect erg afhankelijk van de lokale situatie en de
combinatie van de genoemde verschijnselen. Het project ecologische
inpasbaarheid van stoffen (PEIS) moet hier meer inzicht in geven. Zie ook
het antwoord op de vragen 12 en 13.
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18
Zijn al meetresultaten bekend van de versterking van de schadelijke

werking van bepaalde stoffen in het milieu door de toename van het
ultraviolet licht?

Noch voor planten, noch voor dieren of micro-organismen vindt
momenteel systematisch onderzoek plaats naar de potentiëring van
(eco)toxische effecten van stoffen door UV-B. Aan de vakgroep
Oecotoxicologie van de VU is opdracht verleend voor een inventarise–
rende studie. Door toename van blootstelling aan UV-B treden zowel bij
planten als dieren in eerste instantie afweermechanismen in werking,
echter tot een bepaalde limiet. In de blootgestelde bladeren van planten
worden meer flavonoïden gevormd die een deel van het UV-B
«wegvangen» zodat het chlorofyl minder zwaar wordt aangetast. De
vorming van meer flavonoïden kost de plant echter wel meer energie, die
ten koste gaat van de algehele produktiviteit Hooggebergteplanten (die
immers altijd al een hogere UV-B-straling blootstaan) hebben een
aanvullend beschermingsmechanisme dat nog onvolledig bekend is; het
is nog onzeker of planten in de laagvlakte bij hogere UV-B-straling een
dergelijke extra bescherming kunnen opbouwen. De inwerking van lucht–
verontreiniging kan theoretisch door de hogere weerstand tegen UV-B
worden vertraagd. Ook kan een verhoogde fototoxiciteit en fotoallergie
voorkomen van een reeks stoffen, die oraal worden opgenomen
waaronder medicijnen. Kwantificeren is gelet op de lage incidentie en
zeer moeilijke bewijsvoering vooralsnog niet uitvoerbaar. Bekend is dat
bij waterstress (verdroging) en fosfaattekort de gevoeligheid van de plant
voor UV-B afneemt; daarentegen versterken pathogeenstress (planten–
ziekten) en UV-B-stress elkaar. Cadmiumvergiftiging van de wortels van
Noorse sparren (kiemplanten) wordt door UV-B versterkt. Door ongelijke
gevoeligheid van verschillende planten voor UV-B kunnen verschuivingen
in vegetaties plaatsvinden (uitbreiding van de minst gevoelige soorten).
Overigens zijn laboratorium-experimenten vaak niet voldoende
betrouwbaar voor voorspelling van effecten onder vele omstandigheden.
(Vakgroep Oecotoxicologie VU Amsterdam). Verminderde inwerking van
stoffen op de menselijke of dierlijke huid ligt binnen de lijn der verwach–
tingen. De huid wordt dikker (en vaak meer gepigmenteerd) waardoor
stoffen minder snel zouden kunnen binnendringen. Systematisch
onderzoek hiernaar is nog niet gedaan. Daarentegen is wel goed bekend
dat blaartrekkende plantenextracten (psoralenen) de huidgevoeligheid
voor UV-B versterken. (Afdeling Dermatologie, Academisch Ziekenhuis
Utrecht).

19
Onder welk beleid wordt het effect van de verspreiding - ten gevolge

van mesttoepassing - van diergeneesmiddelen in mest beoordeeld? Als
dat onder het thema verspreiding valt, wordt daar dan voor voorbereid?

Het effect van de verspreiding van diergeneesmiddelen via de mest
valt onder het thema verspreiding. Er wordt geen beleid voor voorbereid.
Een inventarisatie van mogelijke problemen is met subsidie van VROM
uitgevoerd door de Stichting Natuur en Milieu. Deze inventarisatie heeft
niet uitgewezen dat de problemen met diergeneesmiddelen in het milieu
vergelijkbaar zijn met die van de stoffen in het kernprogramma en deze
laatste stoffen hebben prioriteit.

20
Hoeveel is de koperstroom naar het milieu absoluut en procentueel

afgenomen?
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De koperstroom uit dierlijke mest wordt berekend op 850 ton in 1986
en 750 ton in 1990. Dit is een absolute afname van 100 ton, dat is ca.
12%. Tussen 1985 en 1990 is het aantal varkens toegenomen van ca. 12
miljoen naarca. 13,5 miljoen.

21
Voor welke stoffen of groepen van stoffen zijn in EG-kader normen

vastgesteld, welke normen zijn dat en wat zijn de vergelijkbare Neder–
landse normen?

Voor oppervlaktewater zijn nog geen algemene milieukwaliteitsdoel–
stellingen geformuleerd in EG-kader. Er bestaat nog geen overeen–
stemming over een algemeen ecologisch beschermingsniveau. Wel zijn
voor wateren met een specifieke toepassing (zwemwater, oppervlakte–
water voor drinkwaterbereiding, e.d.) doelstellingen vastgelegd, welke in
AMvB's door Nederland zijn geïmplementeerd.

Daarnaast zijn in EG-kader emissienormen voor industriële lozingen
vastgesteld (Richtlijn 76/464/EG en dochterrichtlijnen, de Titaandioxide–
richtlijn en de Asbest-Richtlijn) die alle in de Nederlandse wetgeving zijn
geïmplementeerd door middel van ministeriële besluiten. Voorts zijn in
de Richtiijn stedelijk afvalwater emissiegrenswaarden vastgelegd voor de
lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). De grenswaarden
van stikstof en fosfaat zijn vergelijkbaar met de AMvB's voor stikstof– en
fosfaatlozingen vanuit rwzi's, welke in Nederland reeds in werking zijn
getreden.

Voor lucht zijn milieukwaliteitsdoelstellingen geformuleerd in EG-kader
en tevens voor Nederland. Het betreft de stoffen zwaveldioxide,
zwevende deeltjes, stikstofdioxide, koolmonoxide en lood.

Voor bodem zijn (nog) geen normen in EG-kader vastgesteld.

22
Is Nederland netto importeur of exporteur van stoffen?

De vraag of Nederland netto importeur of exporteur van stoffen is, is
moeilijk te beantwoorden, door de onvergelijkbaarheid van stoffen. De
chemische industrie is netto exporteur. De landbouwsector is netto
importeur als men kijkt naar bijvoorbeeld de nutriënten, en netto
exporteur als men kijkt naar de emissies van bestrijdingsmiddelen.
Nederland is ook netto exporteur van verzurende stoffen.

23
Worden in Nederland Ugilecs geproduceerd; zijn er in Nederland

producenten van Ugilecs gevestigd?

Neen. Er zijn in Nederland nooit producenten van Ugilecs geweest en
de produktie is nu ook verboden.

24
Wordt er internationaal ook naar gestreefd dat er uiterlijk in het jaar

2010 geen problemen meer mogen worden afgewenteld?

Het principe van duurzame ontwikkeling lag ten grondslag aan het
Brundtland-rapport. De uitwerking dat geen problemen op toekomstige
generaties mogen worden afgewenteld is in de VN-conferentie in Rio de
Janeiro onderschreven.

25
In hoeverre wordt bij het bepalen van een maximale milieudruk of

«eco-capaciteit» ook rekening gehouden met een tijdsfactor waarin
ecosystemen zich zouden kunnen aanpassen?
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De bedoelde tijdsfactor waarmee ecosystemen worden blootgesteld
aan verontreiniging is mede aanleiding geweest tot het RIVM-onder–
zoeksprogramma «uitgestelde effecten van bodemverontreiniging» vanaf
1993 (coördinatie bij het RIVM). Uit een thans lopend onderzoek «Flora
en Fauna 2030» waarin trends worden onderzocht voor de flora en fauna
onder gezamenlijke druk (tot 2030) van klimaatverandering, verdroging,
vermesting en chemische belasting blijk dat de thans reeds ernstige
verarming van de flora (30%) en fauna (vogels 30%, vlinders 50%) nog
aanzienlijk versneld zal toenemen. Alleen bij verdergaand beleid is de
voortgaande verarming enigszins in te perken. De genoemde projecten
bevinden zich alle in een begmfase

26
Kan de operationalisering van de milieugebruiksruimte op basis van

bestaande emissies een controlemechanisme voor duurzame ontwik–
keling opleveren?

Bij de operationahsering van de milieugebruiksruimte kan worden
afgeleid wat met het oog op duurzame ontwikkeling de milieugebruiks–
ruimte zou mogen zijn. Daaruit kan worden berekend of de bestaande
emissies moeten worden verminderd.

27
Wie stelt de Nederlandse Emissie Richtlijnen op? In welke mate speelt

risicobeoordeling daarbij een rol? Zijn er ook Europese Emissie Richt–
lijnen? Is het mogelijk de NER om te rekenen naar immissies? Zijn er
regionale verschillen in de NER, bijvoorbeeld in ROM-gebieden?

De Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) zijn tot stand gekomen via
een samenwerkingsverband van de betrokken overheden en het bedrijfs–
leven. De NER bevat de emissie-eisen die de vergunningverleners aan de
industrie zullen opleggen. Deze eisen representeren de stand van de
techniek. Bij het vaststellen van de eisen hebben de technische mogelijk–
heden om de emissies te voorkomen of te beperken centraal gestaan.

De potentiële effecten van stoffen in het milieu hebben een rol
gespeeld bij het indelen van de stoffen in de verschillende klassen.
Bovendien geldt als randvoorwaarde bij de NER dat dient te worden
voldaan aan de geldende luchtkwaliteitseisen, die op basis van een uitge–
breide risicobeoordeling tot stand zijn gekomen.

Er zijn ook Europese Emissie Richtlijnen doch deze gelden voor een
beperkt aantal bronnen/processen. Onder andere is er een Richtlijn
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door grote stookinstallaties.

De NER geeft primair grenswaarden voor de emissieconcentraties.
Wanneer voor een specifiek bedrijf hieruit de totale toelaatbare emissie–
vracht is berekend, is het mogelijk daaruit modelmatig de bijdrage te
berekenen aan de concentraties op leefniveau ter plaatse.

In de NER zijn geen eisen opgenomen die slechts gelden in bepaalde
regio's. Overigens biedt de NER wel de mogelijkheid om gemotiveerd af
te wijken van de eisen. Het feit dat luchtkwaliteitseisen worden
overschreden kan een reden hiervoor zijn.

28
Bestaan er fundamentele en/of praktische verschillen in inzicht of

benadering over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een risico–
beoordelingssysteem in de verschillende landen waarmee overeen–
stemming wordt gezocht?
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Er bestaan geen fundamentele verschillen in inzicht tussen de verschil–
lende landen. De verschillen in de praktische uitwerking van de risicobe–
oordelingsmethoden staan de ontwikkeling van gezamenlijke richtlijnen
niet in de weg.

29
In hoeverre beschikt de Rijksoverheid over de vereiste kennis om de

beoordeling van stoffen en het afleiden van doelstellingen te kunnen
uitvoeren?

De departementen van VROM, V&W en LNV inclusief de daaronder
vallende onderzoeksinstituten beschikken gezamenlijk over voldoende
kennis en volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein op
de voet.

30
Zijn de modelmatige benadering en de extrapolatie die toegepast

worden, verricht volgens algemeen erkende en aanvaarde methodes?

In het Gezondheidsraadadvies nr. 28 uit 1988 staat een uitgebreide
beschrijving van diverse extrapolatiemethoden voor de beoordeling van
de ecotoxiciteit. Het advies nr. 28 dat ook in het Engels vertaald is en in
diverse internationale kaders is ingebracht is goed ontvangen.

De extrapolatiemethoden zijn sindsdien nog op een aantal punten
verbeterd (zie o.a. Gezondheidsraadadvies 91/3 uit 1991). Er is nog
steeds fundamentele kritiek mogelijk op een aantal uitgangspunten. Er
zijn echter geen alternatieven en derhalve bestaat er zo langzamerhand
een draagvlak voor de methodologie. Een vergelijking van de Neder–
landse methode (de methode ontwikkeld op het RIVM) met methoden
gehanteerd in de USA en Denemarken leert dat er een grote mate van
overeenstemming bestaat tussen de methoden.

Deze drie methoden leiden in het algemeen tot nagenoeg dezelfde
getalswaarden. Validatieonderzoek, onderzoek gericht op de vergelijking
tussen geëxtrapoleerde toxiciteitsgegevens en experimenteel onderzoek
in de veldsituatie (RIVM-onderzoek) heeft geleerd dat met de extrapola–
tiemethoden goed «geen-effect-niveaus» in veldtesten kunnen worden
voorspeld.

Wat de risicobeoordeling van de mens betreft worden eveneens de
adviezen van de Gezondheidsraad gevolgd. Het eerste dateert van 1978
over de beoordeling van de carcinogeniteit van stoffen, gevolgd door
aanvullingen en actualisering in 1986 en 1988. Belangrijk is ook het
advies «Uitgangspunten voor Normstelling» uit 1985 waarin extrapolatie–
factoren worden gegeven. Ook over teratogeniteit, mutageniteit en
immunotoxiciteit heeft de Gezondheidsraad adviezen het licht doen zien,
evenals over deelaspecten als de waarde van haaranalyse en de waarde
van de LD-50, waarover een zevental rapporten is geschreven.

Ook over beoordelingsystemen wordt advies gevraagd om het systeem
te kunnen verbeteren en het draagvlak te vergroten. Naar aanleiding van
het advies over het prototype van het Uniform Beoordelingssysteem
(UBS) is het systeem bijgesteld en gevolgd door een nieuwe advies–
aanvraag. Een aantal belangrijke adviezen is vertaald in het Engels en
internationaal ingebracht.

31
Doet de beoordeling en normering per groep chemisch verwante

stoffen recht aan de verschillen die tussen de stoffen in een bepaalde
groep bestaan?
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Ja, want dit is het uitgangspunt van de groepsgewijze beoordeling.
Een bekend voorbeeld van groepsgewijze beoordeling zijn de polychloor–
dibenzo-p-dioxines en dibenzofuranen.

32
Wat wordt precies bedoeld met een halfwaardetijd van twee

maanden? Wordt daaronder begrepen afbraak tot de meest elementaire
bouwstenen?

Met een halfwaardetijd van twee maanden wordt bedoeld dat van een
bepaalde hoeveelheid van een stof na twee maanden nog de helft onver–
anderd kan worden teruggevonden. Daar wordt dus niet de afbraak tot
de meest elementaire bouwstenen onder begrepen.

33
Is het realistisch om van een halfwaardetijd van twee maanden uit te

gaan?

Ja. Een halfwaardetijd van twee maanden betekent dat er na een jaar
nog 1/64 onveranderd is terug te vinden. Bij een constante jaarlijkse
emissie zal bij een langere halfwaardetijd dan twee maanden een
ophoping van de stof in het milieu plaatsvinden en is er geen sprake van
duurzame ontwikkeling.

34
Op basis van welke overwegingen wordt een halfwaardetijd van twee

maanden als grens voorgesteld? Wat verandert er in de huidige Neder–
landse normen als dit criterium wordt toegevoegd?

Zie het antwoord op vraag 33.
In de huidige normen verandert er niets. De huidige normen zijn
gebaseerd op (eco)toxiciteit, niet op verblijftijd in het milieu.

35
Zijn de genoemde internationale kaders, namelijk EG en OESO, ook de

aangewezen instanties voor het tegengaan van de verspreiding van
persistente stoffen over continentsgrenzen heen? Is de VN niet eerder
het aangewezen orgaan?

Inderdaad is de VN het meest aangewezen orgaan voor het tegengaan
van de verspreiding van persistente stoffen over continentsgrenzen heen.
In dit kader wordt momenteel de verspreiding van persistente organische
stoffen onderzocht en zijn ten aanzien van CFK's maatregelen vastge–
steld.

36
Is de emissiereductie van 50% bij priohtaire stoffen nodig om beneden

het maximaal toelaatbaar risiconiveau te komen? Ofwel werd het
maximaal toelaatbaar risiconiveau voor sommige stoffen in 1985 met
100% overschreden? Kan deze reductie bereikt worden met toepassing
van Best Technical Means? Is er inzicht in de kosten die dit voor het
bedrijfsleven met zich meebrengen?

Het percentage van 50% komt voort uit internationale afspraken in het
Rijn Aktie Programma en Noordzee Aktie Programma en uit de
doelstelling van KWS2000. Daarmee wordt waarschijnlijk een concen–
tratie beneden het MTR gerealiseerd. Een inventarisatie van RIZA voor
water en van het IPO voor lucht heeft uitgewezen dat in het algemeen
met de best technical means deze 50% gehaald wordt en vaak reeds is
gerealiseerd.
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De taakstelling betreft een dermate groot aantal bedrijven en een
zonodig groot aantal stoffen dat er geen gedetailleerd inzicht in de
kosten bestaat. Vaak zal het ook gaan om de invoering van nieuwe
technologie die niet om milieuredenen (alleen) wordt ingevoerd.

37
Van welke normen wordt bij het formuleren van het beleid met

betrekking tot radio-actieve stoffen uitgegaan?

Voor radio-actieve stoffen bij functionele en niet functionele toepas–
singen geldt als norm dat het MTR niet wordt overschreden. Bij het
streven naar verdere risicoreductie zullen echter geen verdergaande
voorzieningen worden gevraagd dan op basis van ALARA redelijk is.
Onder het VR wordt in elk geval geen verdere risicoreductie verlangd.
ALARA zal ondermeer op basis van de stand der techniek (Best
Uitvoerbare Technieken) worden mgevuld

38
Op welke wijze zijn de producenten betrokken bij de totstandkoming

en berekening van de milieu-indicator? Bestaat er consensus over de
gevolgde methoden en het gebruik van de milieu-indicator?

De producenten zijn niet direct betrokken geweest bij de totstand–
koming van de milieu-indicator. Wel is gebruik gemaakt van emissie–
cijfers van het bedrijfsleven (via de emissieregistratie), van de door
NEFYTO verstrekte verkoopcijfers van bestrijdingsmiddelen, naast
gepubliceerde normen. Het bedrijfsleven is wel betrokken bij het
opstellen van doelgroepindicatoren, niet bij de thema-indicatoren. De
ministeries en betrokken instituten als RIVM en RIZA hebben ingestemd
met de methode van berekening. Het thema verspreiding is een zeer
breed thema. Nagegaan wordt of de berekening van de indicator kan
worden verbeterd.

Deze indicator kan alleen gebruikt worden om aan te geven in welke
mate de doelstellingen voor de groepen van stoffen bereikt worden in de
loop der jaren.

39
Wat is de waarde van de milieu-indicator voor het milieu als bestaande

vervuiling en de im– en export van vervuiling niet worden meegerekend?

Zoals in de notitie staat aangegeven geeft de milieu-indicator niet weer
wat de kwaliteit van het milieu is. De kwaliteit van het milieu wordt
inderdaad mede bepaald door im– en export en bestaande vervuiling.
Toetssystemen voor het vaststellen van de milieukwaliteit zijn in ontwik–
keling.

De waarde van de indicator is gelegen in het feit dat nu vastgesteld
kan worden of en in welke mate de emissiereductiedoelstellingen gereali–
seerd worden. Op die emissiereductiedoelstellingen voor prioritaire
stoffen, radio-actieve stoffen en bestrijdingsmiddelen is met name het
brongerichte milieubeleid gericht. In de indicator vindt daarbij een
weging plaats naar toxiciteit en verblijftijd in het milieu om rekening te
kunnen houden met verschillen tussen de stoffen in de bijdrage aan de
totale milieukwaliteit

40
Is het verantwoord om een milieu-indicator op te stellen, als deze

vooral gebaseerd is op aannames, omdat veel gegevens ontbreken?
Geeft figuur 7 niet een veel te optimistisch beeld?
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Figuur 7 wordt gedomineerd door de landbouwbestrijdingsmiddelen,
zoals blijkt uit de samenstellende delen in figuur 9. Voor de landbouwbe–
strijdingsmiddelen worden jaarlijks door NEFYTO gedurende de laatste
zeven jaar de gegevens verstrekt over de verkoop en daarmee over het
gebruik. Ontbrekende gegevens over de toxiciteit en verblijftijd in het
milieu zijn afgeleid of geschat. Gegevens over deze laatste twee
aspecten worden als een constante factor in de berekeningen meege–
nomen. Veranderingen in die gegevens beïnvloeden het verloop van de
curve waarschijnlijk nauwelijks, maar verschuiven de curve-parallel boven
of beneden de hier gepresenteerde curve. Voor de prioritaire stoffen
ontbreken wel veel gegevens over de emissies in een aantal jaren. Door
interpolatie en extrapolatie (mede gebaseerd op verwachtingen en
indicaties voortvloeiende uit de uitvoering van KWS2000, RAP en NAP)
is dit zo goed mogelijk ondervangen. De schatting is niet aan de optimis–
tische kant maar eerder voorzichtig.

41
Kunnen voorbeelden gegeven worden van bestaande technieken die

vanwege octrooibescherming niet beschikbaar zijn?

Het bestaan van octrooibescherming voor bepaalde (zuive–
ringsjtechnieken hoeft geen bezwaar te zijn voor toepassing bij derden.
Na betaling van octrooigelden kan de techniek in licensie worden
toegepast. In de gevallen dat de techniek waarvoor octrooibescherming
geldt procesgeïntegreerd is, kan het toepassen van de techniek in
licentie bemoeilijkt worden vanuit praktisch/technisch oogpunt.

Ons zijn hiervan geen voorbeelden bekend. In het overleg met het
bedrijfsleven over de strategienotitie is aangegeven dat het bedrijfsleven
met de geschetste problematiek is geconfronteerd. Indien overheidsgeld
aan de ontwikkeling van dergelijke technieken is besteed, kan voor deze
technieken ook octrooi worden gevraagd. In de standaard-onderzoeks–
voorwaarden van DGM is echter opgenomen dat zo'n octrooi in licentie
afgegeven moet kunnen worden aan derden (de minister kan die
aanwijzing eventueel geven).

42
Is modelmatig de relatie te berekenen tussen Nederlandse Emissie

Richtlijnen en zwarte-lijst-stoffen-concentraties?

Het is mogelijk aan de hand van emissiegegevens van een afzonderlijk
bedrijf modelmatig de lokale bijdrage te berekenen aan de concentraties
van een zwarte-lijst-stof in de lucht op leefniveau.

43
Hoe vindt, in de landen om ons heen , de handhaving plaats op het

lozen van stoffen die op de zwarte-stoffenlijst staan?

Controle op de naleving van de door het bevoegd gezag afgegeven
vergunningen, waarin emissie-eisen voor de lozing van zwarte-lijst–
stoffen zijn opgenomen, wordt ook in het buitenland door dat bevoegde
gezag verricht. Over het algemeen is het ook in het buitenland zo dat de
vergunninghouder zelf metingen verricht ter bewaking van hetgeen in de
vergunning is vastgelegd. Het bevoegd gezag zal periodiek deze
gegevens met eigen metingen controleren. Als uitvloeisel van de Derde
Noordzeeministers Conferentie heeft in juni 1992 in Nederland een
«Meeting of Experts Exercising Control» plaatsgehad, waarin uitgangs–
punten voor de geharmoniseerde handhaving zijn opgesteld. Deze zullen
worden voorgelegd aan de ministers tijdens de Interministeriële Noord–
zeeconferentie eind 1993 in Denemarken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 767, nr. 2 12



44
Wordt ook het principe van substitutie, zoals dat in Zweden gehan–

teerd wordt, overwogen (wanneer een minder milieuschadelijke stof
elders in een gelijksoortig produktieproces wordt toegepast kan het
vergunningverlenend gezag dit voorschrijven)?

De vergunningverlener kan de lozing van stoffen op het oppervlakte–
water door de lozer laten beperken door afspraken te maken over:

- «good housekeeping»-maatregelen;
- een bepaald stof-gebruik;
- een bepaald produktieproces;
- zuiveringsmaatregelen.
In de praktijk wordt het principe van substitutie, door het afdwingen

van milieuhygiënisch meer aanvaardbare stoffen of produktieprocessen
dus toegepast.

Ter ondersteuning van de vergunningverlener worden richtlijnen
opgesteld, zoals de onlangs in werking getreden Nederlandse Emissie–
richtlijn lucht (NER). Voor waterlozingen van bepaalde bedrijfstakken
stelt de CUWVO (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren) richtlijnen op. In deze richtlijnen worden ook aanbe–
velingen gedaan met betrekking tot het (hulp)stoffengebruik en het
gebruikvan bepaalde processen.

45
Mag de industrie voor produktieprocessen gebruik maken van stoffen,

waarvan ze het effect in het milieu onvoldoende kan aantonen? Zie ook
vraag 53.

Als er geen wettelijke gebruiksbeperkingen van kracht zijn, mag de
industrie stoffen gebruiken, ook al zijn de effecten van die stoffen op het
milieu onbekend.

Voor stoffen die sinds 18 september 1981 op de Europese markt zijn
gebracht, heeft de industrie dossiers moeten opstellen met informatie
over de effecten van de betreffende stof op mens en milieu. Voor die
«meuwe» stoffen zijn de effecten dus bekend. Voor de «oude» stoffen
(circa 100 000, waarvan 40 000 commercieel op de markt worden
gebracht) is slechts van enkele tientallen stoffen voldoende informatie
omtrent de effecten voor handen.

46
Wat voor rol kan de zorgplichtbepaling in de Wet milieubeheer spelen

in het kader van het tegengaan van verspreiding van stoffen.

Op grond van de zorgplichtbepaling, die bij zesde nota van wijzigingen
aan het wetsvoorstel afvalstoffen is toegevoegd en een plaats zal krijgen
in het hoofdstuk Algemeen van de Wet milieubeheer, moet een ieder
voldoende zorg voor het milieu in acht nemen. Zoals verwoord in het
tweede lid van de bedoelde bepaling houdt deze verplichting in ieder
geval in dat wordt afgezien van handelingen die nadelige gevolgen voor
het milieu kunnen hebben en dat maatregelen worden getroffen teneinde
nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Wel is bepaald dat de verplichting om af te zien van het verrichten van
handelingen of om bepaalde voorzorg– of herstelmaatregelen te treffen
enkel geldt indien dit redelijkerwijs van de betrokkene kan worden
gevergd.

Omdat de zorgplicht betrekking heeft op «nadelige gevolgen voor het
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milieu» kan in beginsel op grond van deze bepaling ook worden
opgetreden tegen handelingen of nalatigheid teneinde nadelige gevolgen
voor het milieu in verband met milieugevaarlijke stoffen te voorkomen of
te beperken.

Zoals opgemerkt in de toelichting bij de betreffende nota van wijzi–
gingen zal de algemene zorgplicht overigens niet strafrechtelijk gehand–
haafd kunnen worden. In dit verband wordt echter gewezen op artikel 2
van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarin een zorgplicht is
opgenomen voor een ieder die beroepshalve met milieugevaarlijke
stoffen handelingen verricht. Deze meer specifieke zorgplichtbepaling
kan wel strafrechtelijk worden gehandhaafd.

47
Hoe is de internationale coördinatie van de informatieverzameling ten

aanzien van milieugevaarlijke stoffen geregeld?

In het kader van het OECD «Chemicals Programme» is de gegevens–
verzameling verdeeld over de deelnemende landen. In EEG-verband
leveren degenen die een nieuwe stof op de markt willen brengen in het
kader van Richtlijn 67/548/EEG een vaste set van gegevens aan bij de
betreffende lidstaat die vervolgens de Europese Commissie informeert.
Voor bestaande stoffen zal medio 1993 een EEG-Verordening van kracht
worden, die het bedrijfsleven verplicht om de gegevens die het
voorhanden heeft over stoffen die in hoeveelheden van > 1000 ton/jaar
worden geproduceerd aan de commissie en lidstaten beschikbaar te
stellen. Tenslotte leveren velen landen nieuw verkregen gegevens toe aan
de Verenigde Naties ten behoeve van opname in het «International
Register of Potentially Toxic Chemicals» (IRPTC).

48
Op welke wijze wordt rekening gehouden met de natuurlijke achter–

grondwaarden als deze niet onder het maximaal toelaatbaar risiconiveau
liggen?

Zoals is aangegeven in de notitie «Milieukwaliteitsdoelstellingen
bodem en water» en het bijbehorende beleidsstandpunt, bepalen voor
zware metalen en arseen de natuurlijke achtergrondgehalten de milieu–
kwaliteit die nagestreefd wordt in die gevallen waarin het achtergrondge–
halte boven met maximaal toelaatbaar risiconiveau MTR ligt.

Dit betekent dat in een dergelijk geval de streefwaarde overeenkomt
met het natuurlijk achtergrondgehalte.

49
Zijn er bij het stoffenbeleid situaties die vergelijkbaar zijn met die bij

het stralingsbeleid, waar voor het maximaal toelaatbaar risiconiveau een
waarde van 1/25 van het achtergrondniveau wordt voorgesteld?

In het stoffenbeleid is gekozen voor beheersing van de risico's via
eisen aan de algemene milieukwaliteit. Zoals in de Notitie «Milieukwali–
teitsdoelstellingen bodem en water» (Kamerstukken II 1990/1991,
21 990, nr. 1) is aangegeven, kunnen zich situaties voordoen waarbij het
VR, en in een aantal gevallen het MTR, beneden de natuurlijke achter–
grond ligt. In die situaties geldt dat de streefwaarden op het niveau van
de huidige achtergrondgehalten in relatief onbelaste gebieden liggen.

In het stralingsbeleid worden, in tegenstelling tot het stoffenbeleid,
bron-eisen gehanteerd. Per bron wordt ten opzichte van de natuurlijke
achtergrond nog een additioneel risico toegestaan, namelijk 1/25 van het
achtergrondniveau. In het stoffenbeleid wordt er met de bedoelde streef–
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waarden (voor metalen en arseen) voor de lange termijn gestreefd naar
een risico op het niveau van de natuurlijke achtergrond. Conform de
toezegging in MILBOWA za! nog worden nagegaan of de benadering van
«toegevoegde risico's» bruikbaar is voor het berekenen van streef– en
grenswaarden.

50
Welke voortgang wordt geboekt bij het streven naar internationale

overeenstemming over risicobeleid en beoordelingsmethodiek? Wat zijn
de gesprekspartners hiervoor? Wat zijn voornaamste verschillen van
mening en van inzicht met de gesprekspartners?

In diverse internationale kaders begint langzamerhand consensus te
bestaan over de grote lijnen van risicobeleid en risicobeoordeling. Op
details - die niet zelden essentieel zijn - zullen nog diverse discussies
gevoerd moeten worden om te komen tot een algehele harmonisatie. De
EG ziet, nu de harmonisatie van diverse testrichtlijnen bijna voltooid is,
de jaren '90 als de jaren voor harmonisatie van «risk assessment».
De gesprekspartners zijn:
1) de EG. Hiervoor wordt momenteel intensief gewerkt aan het opstellen
van een Commissie-Richtlijn inzake risicobeoordeling van nieuwe stoffen;
vaststelling verwacht in 1993;
2) de OECD; er wordt binnen de OECD door 24 lidstaten actief samen–
gewerkt aan zogenoemde «high production volume chemicals». Hiervoor
is harmonisatie van risicobeoordeling een onderwerp dat speciale
aandacht krijgt;
3) de EPPO/Raad van Europa. Hier vindt internationaal overleg plaats
over de beoordelingsmethodologie voor bestrijdingsmiddelen;
4) de AIS, de internationale organisatie voor zeepfabrikanten;
5) de ECETOC, het wetenschappelijk bureau van de Europese industrie;
6) diverse internationale contacten met vertegenwoordigers uit de
overheid, industrie en onderzoeksinstituten in het kader van het uniform
beoordelingssysteem Stoffen (NMP-actiepunt 41).

Nederland is in alle overleggen actief betrokken. Goede uitwisseling
van methoden en modellen vindt plaats. De samenwerking met partners
uit de chemische industrie is actief en constructief. De snelheid waarmee
een en ander zich moet ontwikkelen is misschien wel het grootste strui–
kelblok. De chemische industrie wordt geconfronteerd met de EG-regel–
geving (de zogenaamde Bestaande Stoffen Verordening) hetgeen zeer
veel werk voor lidstaten alsmede industrie teweegbrengt. De industrie
heeft verder een verrassend geringe kennis over de risico's van haar
eigen stoffen. Gegevensverzameling al of niet via experimenteel
onderzoek zal dan ook grote consequenties kunnen hebben.

Tot slot moet opgemerkt worden dat - mede door de recessie in de
bedrijfstak - de uitbreiding op het gebied van personeel in bijvoorbeeld
«chemicals safety divisions» stagneert.

51
Wat wordt er precies bedoeld met de passage dat er tussen bronnen

onderling kan worden geschoven?

Bedoeld is dat er de mogelijkheid moet zijn om toe te staan dat de ene
bron, die niet de volledige emissiereductiedoelstelling kan realiseren, een
geringere emissiereductie realiseert, omdat met een andere bron een
verdergaande reductie mogelijk is. Wel dient over het geheel de emissie–
reductie te worden gerealiseerd.
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52
Op basis van welk instrumentarium kunnen emissies tussen bronnen

onderling worden verschoven?

Er is geen instrumentarium voor ontwikkeld.

53
Op welke manier wordt de bruikbaarheid van terugnameplicht, stofsta–

tiegeld, stofheffingen enzovoorts onderzocht? Wanneer zijn hiervan
resultaten te verwachten?

Over de genoemde instrumenten is tot nu toe een aantal rapporten
verschenen. Door het CML is in 1989 onderzoek gedaan naar de bruik–
baarheid van een stofstatiegeldregeling voor fosfaat en stikstof (stofsta–
tiegeld voor stikstof en fosfor; Centrum voor Milieukunde Rijksuniver–
siteit Leiden, nr. 54, 1989). Door Tebodin is onderzoek gedaan naar de
bruikbaarheid van financiële instrumenten in het afvalstoffenbeleid, o.a.
naar heffingen op afvalstoffen (Financiële instrumenten in het afvalstof–
fenbeleid: ervaringen en mogelijkheden; VROM Publikatiereeks afval–
stoffen, nr. 1992/6). Daarnaast is er door CEA en NEI onderzoek gedaan
naar de bruikbaarheid van dergelijke regelingen voor wegwerpartikelen.
Ook dit onderzoek is inmiddels afgerond. Van de WRR is in 1992 een
rapport verschenen waarin onder andere financiële instrumenten worden
behandeld (Milieubeleid; Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid;
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, nr. 41, 1992).

Naar het gebruik van de terugnameplicht is geen onderzoek verricht.
Dit instrument zal in het afvalstoffenbeleid worden toegepast. De eerste
AmvB's (personenwagenbanden en verpakkingen smeerolie) zullen begin
1993 worden voorgepubliceerd.

54
Wordt overwogen de richtlijnen voor de verdeling van emissiereducties

ook gebiedsgericht te vertalen?

Het beleid richt zich op de algemene milieukwaliteit in geheel
Nederland. De in tabel 3 gegeven globale emissiereductiepercentages
zijn bedoeld als richtsnoer, waar de vergunningverlenende overheden
gebruik van kunnen maken. Lokale en regionale differentiatie in afhanke–
lijkheid van de plaatselijke milieukwaliteit is mogelijk.

55
Zijn er criteria ontwikkeld waaraan wordt getoetst of specifieke

nationale omstandigheden nopen tot het voeren van een eenzijdig
nationaal beleid en zo ja, welke criteria zijn dat? Zo nee, waarom niet en
wat zijn de overwegingen om tot eenzijdige maatregelen over te gaan?

Er zijn geen getalsmatige criteria ontwikkeld, waaraan getoetst kan
worden. Wel zijn indicatief enkele criteria in de strategienotitie aange–
geven. Gedacht moet worden aan specifieke demografische en geogra–
fische omstandigheden, aan nationaal beleid dat reeds is ingevoerd en
niet tot problemen heeft geleid. Het formuleren van getalsmatige criteria
vergt enerzijds veel van de beschikbare tijd, zal gelet op het zeer brede
scala aan stoffen en toepassingen anderzijds voortdurend om uitbreiding
c.q. bijstelling vragen en wordt dus niet doelmatig geacht.

56
Wordt bij het stellen van eventuele voorwaarden aan toepassing van

nieuwe stoffen alleen gekeken naar emissies bij fabricage of naar de
gehele levenscyclus? Aan welke voorwaarden kan dan gedacht worden?
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Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gehele levenscyclus voor
zover de kennisgever hierover informatie heeft.

Voorwaarden, waaraan gedacht kan worden, zijn afhankelijk van de
levenscyclus-analyse. Het kunnen dus voorwaarden zijn ten aanzien van
de produktie, ten aanzien van de toepassing of ten aanzien van beper–
kingen van de nieuwe stof tot bepaalde minder milieugevaarlijke toepas–
singen.

57
Hoe verhouden de doelstellingen voor prioritaire stoffen, zoals die op

bladzijde 32 zijn omschreven, zich tot de doelstellingen op bladzijde 24
voor prioritaire stoffen?

Op pagina 24 wordt vooral ingegaan op de emissiereducties die nodig
zijn om de doelstellingen te kunnen halen. Op pagina 32 wordt aange–
geven hoe er binnen de groep van prioritaire stoffen nog verder priori–
teiten worden gesteld.

Het beleid voor prioritaire stoffen komt op het volgende neer:
- Algemene doelstelling is om in het jaar 2000 geen overschrijding

van het MTR meer te hebben, en te streven naar geen overschrijding van
het VR in 2010. Op grond van deze doelstellingen wordt voor iedere
prioritaire stof berekend wat het benodigde emissiereductiepercentage
is. Dit is echter nog niet voor alle prioritaire stoffen gebeurd.

- Voor alle prioritaire stoffen die onder het Rijn-actieplan of Noordzee–
actieplan (RAP of NAP) en KWS2000 vallen geldt zonder meer dat een
emissiereductie van 50% in 1995 (t.o.v. 1985) bereikt moet zijn.

- In het beleid krijgen de stoffen waarvan de risico's in het milieu zelfs
het MTR overschrijden voorrang. Deze stoffen hebben ook de hoogste
emissiereductiepercentages. Ze zijn ondergebracht in het kernpro–
gramma.

- De prioritaire stoffen met een risico onder het MTR krijgen geen
voorrang. Dit betekent dat er voorlopig geen beleidsstandpunt wordt
vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke maatregelen precies nodig
zijn om de doelstellingen te halen. Wel zijn voor de meeste stoffen
globale emissiereductiepercentages bekend (bv. de 50% reductie uit
RAP/NAP, en zie ook de tabel op pag. 36. Hoewel er geen compleet
beleidsstandpunt op rijksniveau is, kunnen deze percentages wel richting
geven aan het beleid van de vergunningverlenende overheden.

58
Wat zijn de criteria op basis waarvan stoffen op de prioritaire lijst

worden opgevoerd en afgevoerd?

Criteria om stoffen op de prioritaire lijst te zetten zijn: overschrijding
van het VR-niveau op meerdere lokaties en noodzaak van beleid op rijks–
niveau. Dit sluit echter niet uit dat een stof vanwege een andere
(maatschappelijke) noodzaak tot prioritair voor het rijksmilieubeleid
verklaard kan worden. Criteria om een stof weer van de lijst af te halen
zijn minder duidelijk. Hier kan zich namelijk de situatie voordoen dat er
geen noodzaak voor rijksbeleid meer is (alle benodigde maatregelen zijn
genomen) maar dat het zeer lang duurt voordat het risico weer onder het
VR komt te liggen.

Wat precies de criteria zullen zijn wordt besloten in het kader van de
lopende herziening van de prioritaire lijst. De Kamer wordt hierover
ingelicht in het tweede kwartaal van 1993.
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59
Welke prioritaire stoffen kunnen mogelijk van de lijst worden

afgevoerd?

Momenteel wordt de prioritaire stoffenlijst herzien. Hierbij wordt voor
iedere prioritaire stof de stand van zaken vastgesteld, en op grond
daarvan overwogen of de stof nog steeds prioritair voor het rijksbeleid is.
Deze overzichten met de bijbehorende herziene lijst zullen naar
verwachting in het tweede kwartaal van 1993 aan de Kamer worden
voorgelegd. Op dit moment is het nog niet mogelijk aan te geven welke
stoffen van de lijst zullen worden afgevoerd.

60
Wanneer is het basisdocument nikkel te verwachten?

Er is nog niet besloten of er een basisdocument nikkel moet komen.
Onlangs werd van het RIVM het «Exploratory report nickel and nickel
compounds» ontvangen. Dit rapport zal als uitgangspunt dienen voor de
besluitvorming over het al dan niet opstellen van een basisdocument.

61
Waarom wordt bijvoorbeeld bij kwik niet nu al rekening gehouden met

het feit dat het een zwarte-lijst-stof is zodat emissies sterk gereduceerd
moeten worden met behulp van «best technical means».

Kwik wordt internationaal al lange tijd als zwarte-lijst-stof beschouwd
(Oslo 1972; Parijs 1974; EG 1976). De eerste EG-emissierichtlijn voor
water op basis van de moederrichtlijn 76/464/EG betrof kwik. Dit heeft
als consequentie het nastreven van de beëindiging van de verontreiniging
met kwik. Dit wordt in Nederland gerealiseerd door het toepassen van de
beste bestaande technieken bij sanering van lozingen. Een recent
voorbeeld van de praktische invulling vormt de concept-AMvB op basis
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor de lozingen
van kwik vanuit tandartspraktijken.

62
Betekent «nagegaan zal worden in welke situaties het zinvol is de

bodem te saneren na voldoende emissiereductie» dat bij de afweging om
tot bodemsanering over te gaan emissiereductie een rol speelt, ook als
het sanering van vervui/ing door diffuse verontreiniging betreft?

Voor het bepalen van de saneringsnoodzaak van waterbodems wordt
de verontreinigingssituatie getoetst aan de interventiewaarden
(C-waarden) voor de bodemsanering. Indien deze waarden worden
overschreden is er in principe een saneringsnoodzaak. Het tijdstip
waarop de sanering wordt aangepakt (de saneringsurgentie) wordt onder
meer bepaald door de mate van emissiereductie van (diffuse) bronnen
van de betreffende waterbodemverontreiniging. Het is niet zinvol om te
saneren wanneer de kranen nog open staan. Daarom zal de sanering pas
worden aangepakt indien (diffuse) bronnen in voldoende mate zijn
gereduceerd.

63
Wordt er bij het nagaan, in welke situaties het zinvol is de bodem te

saneren na voldoende emissiereductie, tevens nagegaan op wiens kosten
de kennelijk ten gevolge van verspreiding veroorzaakte bodemverontrei–
niging moet worden gesaneerd?

De financieringsstructuur voor de waterbodemsanering is beschreven
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in het regeringsstandpunt (Kamerstukken II, 1991-1992, 22 728 nr. 1).
Deze financieringsstructuur is vergelijkbaar met de financieringsstructuur
voor de bodemsanering. In eerste instantie wordt geprobeerd de kosten
te verhalen op de vervuiler. Hiertoe staan in principe dezelfde juridische
instrumenten als voor de bodemsanering ter beschikking.

In de tweede plaats zijn «gebruikers» verantwoordelijk voor de finan–
ciering van de waterbodemsanering. Pas in laatste instantie zal finan–
ciering plaatsvinden door de overheid uit de algemene middelen.

64
Is het niet logischer eerst met het doelgroepenoverleg te spreken

voordat de nieuwe percentages in het eerstvolgend Nationaal Milieube–
leidsplan worden vastgelegd, dan de voorgestelde weg te bewandelen?

De percentages in het NMP zijn «overall»-percentages die voor alle
doelgroepen gezamenlijk gelden Het is denkbaar dat de reeds
afgesproken brongerichte maatregelen (bijv. de maatregelen voort–
komend uit KWS2000 en de Nederlandse Emissie Richtlijnen) de betref–
fende risico's in voldoende mate hebben gereduceerd.

Overleg met het bedrijfsleven over mogelijke verdergaande maatre–
gelen zal dan ook pas nodig zijn als wordt vastgesteld dat dit voor
sommige stoffen nog niet het geval is. In dat geval wordt nagegaan welk
«overall»-percentage emissiereductie als taakstelling voor het totaal aan
bronnen per stof uit een oogpunt van milieubescherming nodig zou zijn.
Dat is het nieuwe percentage waar de vraag op doelt.

Daarna vindt overleg plaats met de doelgroepen en de bedrijfstakken
daarbinnen over een mogelijke verdeling van die taakstelling over de
doelgroepen en bedrijfstakken. In dat overleg wordt van geval tot geval
nagegaan wat redelijkerwijs van een bron nog verlangd mag worden als
emissiereducietaakstelling gelet op hetgeen reeds gerealiseerd is, op de
grootte van de bron, de technologische en financiële mogelijkheden etc.
(ALARA).

65
Is voldoende duidelijk met welke doelgroepen op rijksniveau afspraken

worden gemaakt en met welke op provincie– of gemeenteniveau?

In het algemeen worden met de term «doelgroepen» die doelgroepen
bedoeld die in het NMP aangewezen zijn als belangrijke partners in het
milieubeleid. Zij zijn gesprekspartners voor het Rijk. Het Rijk tracht bij het
overleg met de doelgroepen ook de andere overheden te betrekken,
indien dat zinvol is. Het staat de andere overheden uiteraard vrij op ieder
gewenst niveau afspraken met partners in het milieubeleid te maken.

66
In hoeverre is het nationaal (eenzijdigj mogelijk om in een vrije

Europese markt over te gaan tot het beperken en verbieden van de
toepassing van bepaalde nieuwe stoffen?

Het is mogelijk om nationaal over te gaan tot beperkingen. De Wet
milieugevaarlijke stoffen biedt daartoe mogelijkheden. Voorbeelden
daarvan zijn DBB, Ugilecs 121 en 122 en DBBT. Wel dient notificering
bij de EG plaats te vinden. De EG kan vervolgens de beperking
overnemen en uitwerken tot EG-regelgeving of de EG kan Nederland
voor het Europese Hof te Luxemburg dagen.

67
Op welke wijze worden de buitenlandse bronnen benaderd en wat zijn

(sanctie)mogelijkheden om tot resultaat te komen?
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In verreweg de meeste gevallen is de verontreiniging die via water of
lucht de landsgrenzen passeert afkomstig uit een veelheid van bronnen.
Een effectieve emissiereductie van buitenlandse bronnen moet worden
gerealiseerd via de bestaande bi– en multilaterale gremia.

Door Nederland wordt voor de belangrijke problemen aandacht
gevraagd in bijvoorbeeld EG, Rijnoverleg, OESO en Parijse Commissie.
De Nederlandse inzet is daarbij zoveel mogelijk bindende afspraken te
maken en de voortgang van deze afspraken te bewaken middels rappor–
tageverplichtingen. Indien hieruit blijkt dat lidstaten niet aan de
afspraken voldoen, kunnen ze in het internationaal overleg daarop
worden aangesproken.

68
Is voorzien in een totale tijdsplanning, zodat inderdaad het kernpro–

gramma in 2000 voor alle genoemde stoffen is afgerond?

Voor alle stoffen in het kernprogramma wordt een plan van aanpak
gepubliceerd. Voor radon, fijn stof, dioxines en PAK zal dit geschieden in
de jaren 1993-1994 in de vorm van een (voorlopig) beleidsstandpunt.
Voor zware metalen zal daarna een plan van aanpak worden gepubli–
ceerd. Genoemde plannen zullen per stof een tijdsplanning bevatten. Alle
plannen zijn erop gericht de overschrijding van het MTR-niveau vóór
2000 te beëindigen. Wanneer dit niet mogelijk is, omdat een stof slecht
afbreekbaar is, is het plan erop gericht vóór 2000 alle benodigde
emissiereducties te realiseren.

69
Hoe verhouden de doelstellingen voor emissiereductie uit tabel 3 zich

met de emissiereductiedoelstellingen van bladzijde 24?

De reductiedoelstellingen uit tabel 1 zijn overall-reductiedoelstellingen
en geven aan wat er door alle bronnen gezamenlijk moet worden gereali–
seerd voor de verschillende groepen van stoffen.

De globale reductiedoelstellingen uit tabel 3 geven aan wat indicatief
voor het vergunningverlenend gezag bijvoorbeeld verlangd kan worden
van een specifieke bron in afhankelijkheid van de bijdrage van die bron
aan de op de betreffende lokatie aangetroffen milieukwaliteit en de toch
al te verwachten emissiereductie ten gevolge van het voortschrijden van
de stand der techniek.

70
Is er al duidelijkheid of bestaande technieken voor de reductiedoestel–

lingen uit Rijn Actie Programma en uit het Noordzee Actie Programma
beschikbaar zijn?

De technologie voor het terugdringen van de emissies is doorgaans
beschikbaar. Het Nederlandse beleid voor water is dat voor het terug–
dringen van de lozingen van zwarte-lijst-stoffen en de best bestaande
technieken worden geëist en dat voor de overige stoffen de best
uitvoerbare technieken worden geëist. Het onderscheid tussen deze twee
vormen van de Stand der Techniek is terug te voeren op de mate van
financiële inspanning die met het terugdringen van de lozing is gemoeid.
In het merendeel van de gevallen zal door het toepassen van de Stand
der Techniek bij procesemissies de reductiedoelstelling uit RAP en NAP
worden gehaald.

Nadere informatie over het behalen van de doelstellingen zal in de
binnenkort te verschijnen Voortgangsrapportage Water van het Minis–
terie van Verkeer en Waterstaat (Integraal Waterbeheer en Noordzee–
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aangelegenheden 1992) aangegeven worden. Voor wat betreft de
reductie van de emissies naar lucht zij verwezen naar een brief over de
atmosferische depositie in het kader van het Noordzee Aktie Programma,
die u binnenkort wordt aangeboden.

71
Kan de kwalificatie «zeer gevaarlijke stoffen» nader worden gekwantifi–

ceerd?

Ja. In Bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG en in het Besluit verpakking
en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1987, 516) zijn criteria
gegeven voor de indeling en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.
Daarbij worden stoffen in categorieën ingedeeld op grond van hun
giftige, corrosieve, irriterende, kankerverwekkende, mutagene,
teratogene en milieugevaarlijke eigenschappen.

Ter illustratie zijn hieronder de in het Besluit vastgelegde parameters
weergegeven voor de eigenschap «giftigheid» van een stof.

categorie

zeer vergiftig
vergiftig
schadelijk

LD50 rat oraal mg/kg LD50 rat of konijn LC50 rat inhalatoir
percutaan mg/kg mg/liter/4u

<25
25-200

200-2000

<50
50-400

400-2000

<0,5
0,5-2
2-20

72
In hoeverre zijn de effecten van Tsjernobyl ook zichtbaar in de milieu–

indicator voor radio-actieve stoffen?

De milieu-indicator beperkt zich uitsluitend tot een evaluatie van de
emissies van Nederlandse bronnen.

73
Waaraan is de grote stijging van de verspreidingsequivalenten van

niet-landbouwbestrijdingsmiddelen tussen 1986 en 1990 toe te
schrijven?

De stijging is te wijten aan een toename van het gebruik van perme–
thrin en in mindere mate chloorpyrifos en cypermethrin.

74
Worden de gegevens van de emissieregistratie voor grote inrichtingen

openbaar gemaakt?

Het is de bedoeling o.g.v. de Wet milieubeheer bepaalde bij AMvB
aangewezen bedrijven te verplichten jaarlijks een milieuverslag uit te
brengen. Onderdeel van dat verslag zullen zijn gegevens betreffende
aard, samenstelling en hoeveelheid van (door de overheid aangewezen)
milieugevaarlijke stoffen, die door het bedrijf in het milieu worden
gebracht. Het milieuverslag is openbaar en kan door een ieder worden
ingezien.

75
Zijn er voorbeelden te geven van situaties waarin het berekende

maximaal toelaatbaar risiconiveau is bevestigd door resultaten van
gezondheidsonderzoek van de betreffende bevolkingsgroep of door
vastgestelde schade aan ecosystemen?
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Het MTR is afgeleid uit onderzoek naar mogelijke schade voor de
gezondheid en voor ecosystemen. Een controle achteraf, door middel
van onderzoek, of een MTR-concentratieniveau voldoet aan de criteria
die daarvoor zijn gesteld is vrijwel onmogelijk, zou uiterst kostbaar zijn
en is daarom in de regel niet aan te bevelen. Gezien het hoge bescher–
mingsniveau van het MTR kan nauwelijks verwacht worden dat eventuele
schade door middel van onderzoek gedetecteerd kan worden. Verwacht
moet worden dat het vaststellen van effecten, zelfs bij onderzoek op
grote schaal, zal ondergaan in de statistische ruis. Een uitzondering is het
onderzoek naar effecten van cadmium op de nier bij bewoners in de
Kempen (zie vraag pag. 11).

76
Worden alle nieuwe stoffen door het International programme on

chemicals safety en het International register of potential toxic chemicals
geregistreerd?

Neen.
Er wordt nog geen enkele nieuwe stof door het International

programme on chemicals safety of het International register of potential
toxic chemicals geregistreerd. Gesprekken tussen de bevoegde autori–
teiten en de commissie over de wenselijkheid van het opnemen door het
International programme on chemicals safety en het International
register of potential toxic chemicals zijn gaande.

77
Voor welke van de prioritaire stoffen, die tot de natuurlijke stoffen

moeten worden gerekend, worden natuurlijke niveaus aangetroffen die
hoger liggen dan zou overeenkomen met het berekende maximaal
toelaatbaar risiconiveau? Voor welke stoffen ligt de natuurlijke concen–
tratie tussen honderd procent en één procent van het berekende
maximaal toelaatbare risiconiveau? Binnen welke concentratie–
bandbreedte komen deze stoffen in Nederland voor? Hoe liggen deze
waarden voor enkele naburige landen?

De prioritaire stoffen die van nature in de bodem voorkomen en
waarvoor thans MTR-waarden zijn berekend zijn arseen, cadmium,
chroom, kwik, lood en zink. De natuurlijke niveaus voor deze stoffen
topen sterk uiteen. Beleidsmatig wordt ten behoeve van normstelling
gewerkt met concentratieniveaus die in 90 a 95% van de onbelaste
gebieden niet worden overschreden.

Deze concentraties, die beschouwd kunnen worden als de bovengrens
van de natuurlijke concentratiebandbreedte, zijn voor de genoemde
prioritaire stoffen in de grond:

arseen 29 mg/kg
cadmium 0,8 mg/kg
chroom 100 mg/kg
kwik 0,3 mg/kg
lood 85 mg/kg
zink 140 mg/kg

De ondergrens in de natuurlijke achtergrond ligt voor alle stoffen op
ongeveer 1% van de bovengrens. Het is echter vaak moeilijk de onder–
grens exact te bepalen, aangezien de laagst voorkomende gehalten
beneden de detectiegrens kunnen liggen.

Voor alle genoemde stoffen geldt dat de berekende MTR-concentratie
lager is dan de bovengrens van de natuurlijke concentratiebandbreedte.
Het MTR komt ongeveer overeen met de concentratie die in 50% van de
onbelaste gebieden niet wordt overschreden.
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De grondconcentraties in Nederland liggen op een vergelijkbaar niveau
als die in Duitsland. De vergelijking met andere landen wordt bemoeilijkt
door het gebrek aan bruikbare gegevens. Er is echter geen reden aan te
nemen dat de concentraties niet vergelijkbaar zouden zijn. Onderzoek
naar gehalten in internationale oppervlaktewateren, waarin binnen
West-Europa vergelijkbare concentraties werden aangetroffen, bevestigt
deze indruk.

78
Wat is in het algemeen de nauwkeurigheid van een concentratie–

waarde die aan het maximaal toelaatbare risiconiveau MTR wordt
toegekend? In hoeverre wordt bij de bepaling van de maximaal
toelaatbare risiconiveau MTR rekening gehouden met het feit dat door
het aangaan van bepaalde verbindingen met andere stoffen de feitelijke
risico's (sterk) verminderd worden of zelfs geheel verdwijnen?

De nauwkeurigheid van de concentratie die bij het MTR hoort, is
enerzijds afhankelijk van de beschikbare gegevens en anderzijds van de
toegepaste extrapolatiemethode. Voor de afleiding van een MTR wordt in
principe een uitgebreid on-line literatuuronderzoek uitgevoerd door het
RIVM. De kwaliteit van de gegevens wordt getoetst aan de OECD-richt–
lijnen. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare gegevens wordt een
bepaalde extrapolatiemethode gebruikt. De laatste jaren is veel
onderzoek verricht naar de verbetering en validatie van deze metho–
dieken. Op dit moment wordt bij voldoende gegevens een methode
gebruikt die met grote nauwkeurigheid een schatting kan maken van het
95%-beschermingsniveau.

In de gebruikte methode wordt geen rekening gehouden met antago–
nistische, synergistische of additieve werking. Dat gebeurt in de stap van
MTR naar VR (verwaarloosbaar risico).

79
Is het bedrijfsleven betrokken bij het ontwikkelen van het uniform

beoordelingssysteem UBS? Bestaat er met hen overeenstemming over
de toepassing van het uniform beoordelingssysteem UBS?

Ja.

80
Waarom wordt ook niet het maximaal toelaatbare risiconiveau -

conform het verwaarloosbaar risiconiveau - op de streefwaarde vastge–
steld als het natuurlijk achtergrondgehalte hoger is dan de concentratie
behorende bij het maximaal toelaatbaar risiconiveau, in plaats van deze
«zo dicht mogelijk» bij de streefwaarde vast te stellen?

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau en verwaarloosbaar risiconiveau
betreffen risiconiveaus die met behulp van de in «Omgaan met risico's»
vastgestelde methodiek op basis van (eco)toxicologische gegevens
bepaald worden. Deze niveaus worden niet beïnvloed door het natuurlijk
achtergrondgehalte of door andere factoren.

Het is derhalve onjuist te stellen dat de streefwaarde bepalend kan zijn
voor het verwaarloosbaar risiconiveau. Het omgekeerde is het geval, het
verwaarloosbaar risiconiveau kan bepalend zijn voor de streefwaarde.
Zoals is aangegeven in de notitie «Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem
en water» en het bijbehorende beleidsstandpunt, komt de streefwaarde
overeen met het verwaarloosbaar risiconiveau of met het natuurlijk
achtergrondgehalte indien dit een hogere concentratie betreft.
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