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Geacht bestuur,

ln de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas van 4 oktoberjl. is een 
motie aangenomen over het vervangen van milieubelastende analyse-methoden. ln de motie 
wordt ons als Dagelijks Bestuur verzocht orn samen met de andere waterschapsbesturen en de 
Unie van waterschappen er bij de Minister op aan te dringen om op zo kort mogelijke termijn de 
wetgeving aan te passen om vervanging van de milieubelastende CZV-methode en N-Kjeldahl-
methode door te voeren. Wij sturen u bijgaand een exemplaar van de motie toe, naar de verdere 
inhoud waarvan wij u kortheidshalve venivijzen. Onze vertegenwoordiger in de Uniecommissie 
Emissiebeheer zal deze motie ter sprake brengen in de eerstvolgende vergadering van deze 
commissie.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
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Bijlage:
Motie vervang Milieubelastende analyse-methode 

De Algemeen Besturen van de waterschappen 

Werken met water. Voor nu en later. 1/1 
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Motie: Vervang milieubelastende analyse-methoden 

Het Algemeen Bestuur vergadering bíjeen op 4 oktober 2019;

Overwegende dat:

de voor de zuiveringshef¿ng en verontreinigingshefflng wettelijk voorgeschreven CZV-methode 
dringend aan vervanging toe is;

bij de laboratoriumanalyses voor de CZV-methode wordt namelijk gebruik gemaakt van 
milieubelastende chemicaliën (met name kaliumdichromaat,kwik, chroom(V|), rokend zwavelzuur en 
zilverl;

naast een belasting voor het milieu vormen genoemde stoffen ook een gevaar voor de gezondheid 
en stuit de CZV-methode om arbotechnische redenen op bezwaren;

het bij de CZV-methode gebruikte kaliumdichromaat is zelfs dermate schadelijk, dat hiervoor sinds 
21 september 2017 een wettelijk gebruiksverbod geldt;

de Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft om de genoemde redenen voorgesteld om de CZV-
methode te vervangen door de TOC-methode;

Tevens overwegende dat:

de voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wettelijk voorgeschreven maatstaf van de 
som van ammonium- en organisch gebonden stikstof ook dringend aan vervanging toe is;

voor deze maatstaf dient namelijk de N-Kjeldahl-analyse methode toegepast te worden, waan/oor 
ook geldt dat er gebruik gemaakt wordt van chemicaliën,die milieubelastend zijn en die een gevaar 
vormen voor de gezondheid en dus om arbotechnische redenen stuiten op bezwaren (zoals 
Boorzuur, dat is geclassi¿ceerd als reproductieschadelijk en is opgenomen op de lijst van Zeer 
Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. Voor alle stoffen op deze lijst geldt een 
minimalisatieverplichting);

de Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft om de genoemde redenen voorgesteld om de 
maatstaf van de som van ammonium- en organisch gebonden stikstof te vervangen door de Totaal 
stikstof-methode.



Roept het Dagelijks Bestuur op:

0m samen met de andere waterschapsbesturen en de Unie van Waterschappen er bij de Minister op 

aan te dringen om, los van de heroverweging van alle voorgestelde aanpassingen van het 

belastingstelsel, op zo kort mogelijke termijn in ieder geval vast de wetgeving aan te passen om 

vervanging van de milieubelastende CZV-methode en de N-Kjeldahl-methode door te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag 
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