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. inzake IOOni
toring van dioxinen in koemelk.

Geachte Voorzitter,
Medenamens de Staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
de Staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, doe ik u
hierbij toekanen het deelrapport van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne nr. 730501037, "M:>ni
toring van dioxinen in koemelk
in risicogebieden - deelrapport V" In mijn brieven van juli 1990 (kenmerk DGM/A
2470501), november 1990 (kenmerk DGM/A
06N0508), mei 1991
(kenmerk MBA08491013) en juli 1991 (kenmerk DGM/AL/PIMr
91/074)
berichtte ik u al eerder over de resultaten
van het IOOni
toringpràgraIll11a.
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar dioxineg9hal ten
in koemelk van melkveehouderijen, die deel uitmaken van het thans lopende
IOOnitoringprogramna. De betrokken bedrijven bevinden zich in de angeving
van een afvalverbrandingsinstallatie
(AVI) of een kabelbranderij • De
melkmonsters zijn genanen in de maanden mei .en juni van 1991.
De resultaten betreffen de dioxinegehalten van maandgemiddeldemelkIOOnsters van in totaal 8 bedrijven in de omgeving van de AVI te Duiven, van
een kabelbranderij
te Culemborg en in het Lickebaert-gebied.
In deze
rapportage worden ook de hal ve-maandgemiddelde dioxinegehal ten
gepresenteerd van melkIOOnstersvan 5 bedrijven in de atgeving van de AVI
te Alkmaar. Het 'betreft melkIOOnstersin de periode van 13 tot en met 30
j uni en daÇIIkJnstersvan 13 juni.
.
Dit laatste progranma heeft het doel cxnte cx:>ntroleren dat de heropening
van de betrokken AVI geen invloed heeft op het dioxinegehalte in de melk
ui t de omgeving.
'
In de omgeving van de kabelbranderij
te Culemborg bedroegen de dioxinegehal ten in melk van een melkveebedrij f respectievelij k 2, 5 en 2,9 pg
TEQ/gmelkvet.
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De gemeten waarden liggen daannee lager dan de diox1negehalten in de
periode januari tot en met maart 1991, nagenoeg op gelijke hoogte met de
gemeten waarde in de maandapril en ruim onder de nonn van 6 pg TEQ/g
melkvet.
In Culemborgzijn inmiddels de kabelverbrandings-aktiviteiten
sterk
afgenomen. De provincie Gelderland heeft een procedure opgeste.rt voor het
intrekken van de vergunning voor het kabelbranden op grond van artikel 39
van de Wal:xn.
Een bedrijf heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid au bij
de Raad van State beroep aan te tekenen tegen het besluit. Tweeandere
bedrijven hebben de verbrandingsactiviteiten
stopgezet. Gezien de
monitoringresul taten en de sterke afname van de kabelverbrandingsaktiviteiten
in de betrokken regio is besloten het melkmanitoringprogrammain Culemborgt~ beëindigen.
In Duiven variëren de dioxinegehal ten in melk van 1,3 tot 2,3 pg TEQ/g
melkvet. Deze waarden liggen op het landelijk achtergrondniveau, dat ligt
tUssen 0,8 en 2,5 pg TEQ/gmelkvet.
In dit-gebied is sinds maart een daling van het dioxinegehal te
waargenomen.
Ookhet melkmanitoringprogramma in Duiven zal beëindigd worden oorlat het
dioxinegehalte sinds april 1990 onder de nonn van 6 pg TEQ/gmelkvet
ligt en er geen aanwij zingen zijn dat het dioxinegehal te in de melk zal
toenemen.
In het Lickebaert gebied ten zuiden van de rijksweg A20, waarvoor
momenteelde Warenwetregeling Melk en Dioxine van kracht is, variêren de
dioxinegehal ten in de maandmei tussen de 4, 1 en 7,4 pg TEQ/
g vet en in
de maandj uni tussen de 4,3 en 5,4 pg TEQ/
g vet. Zdals bekend is de
Warenwetnonn6 pg TEQ/gmelkvet. In de maandjuni liggen de dioxinegehalten lager dan in de gehele voorafgaande periode.
De melkverontreiniging met dioxinen in het Lickebaertgebied loopt thans
terug. De monitoring wordt vooralsnog voortgezet au met meer zekerheid
. vast te kunnen stellen of deze trend structureel
is. In het verleden
hebben zich in dit gebied sterke schanmelingen in dioxinegehal ten in melk
voorgedaan.
In de omgevingvan de afvalverbrandingsinstallatie
te Alkmaar zlJn
geha1ten gevonden tussen 0, 8 en 2, 6 pg TEQ/
g vet. Deze waarden komen
overeen met het achtergrondgehalte voor dioxinen in koemelk in Nederland.
Het monitoringprogramma in de omgevingvan de AVIte Alkmàar wordt
voortgezet.
Hoogachtend,
de Minister
Ruimtelijke
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