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N V A - C O N G R E S OVER INVLOED EUROPA OP ZUIVERINGSBEHEER

Waterschappen zien
noodzaaktotverdere
reorganisatie
DeNederlandsewaterschappen moetennogverderreorganiserenombetervoorbereid tezijnop wat
deEuropeseeenwordinggaat brengen.Hun invloedisnutegenng,End-of-pipe-tcchnieken(rwzi)
wordensteedsbelangrijkeromdesteedsstrengerekwaliteitseisen tekunnenhalen.DeKaderrichtlijn
Waterleidtniettotminderaandachtvoor'nieuwe'stoffen, zoalshormoonversrorendestqjjen o/
geneesmiddelen.Diemeningenverkondigdeeenmeerderheidvandecirca60deelnemersaan het
NVA-s_ymposium'Europeseinvloedenophetzuiveringsbeheer'opzonovemberinScheveningen.
HarmOterdoomvanhetministerie van
VerkeerenWaterstaatopendedebijeenkomstmetdestand vanzakenronddeuitvoeringvandeEuropeserichtlijn stedelijk
afvalwater. Eendeelvandezuiveringsschappenvoldoet inmiddels vrijwel aandenorm
van75procentstikstofverwijdering. DesondanksverwachtOterdoom datdeEuropese
Unienaar hetEuropeseHofzalstappenen
Nederland boeteszalvragenopteleggenals
in2005nietalleschappenaandezeeisvoldoen(ziepagina's 10/11).
DouweJonkersvanhetministerievan
VROM,diedeontwikkelingen rondde
Kaderrichtlijn Water besprak,zei redelijk
optimistisch tezijn overhet behalen vande
normen.Deproblemenzullenzich toespitsenopnikkelencadmium, benzo(k)fluoranteen,endosulfan enisoproturon,zoverwacht hij.Hethalenvandezogehetengoede
ecologische toestand lijktJonkers moeilijker.
"Hetnaardeletteruitvoeren vanEuropees
beleid houdt indatdebestaandegoedeorganisatiestructuur veranderd moet wordenen
datNederland achterstand gaatoplopen ten
opzichtevanandere,met nameZuid-Europese,landen,dieniets hoevenaan tepassen
omaandewaterkwaliteitsnormen tevoldoenenvanaf'nul' beginnen".
FredWagemaker vanhetRIZAbenadruktederolvanderioolwaterzuivering in
hetstrevennaareengoede waterkwaliteit.
Rwzi'skomen alseen belangrijke bronvan
vervuilinginbeeld,met namedoor het
lozenvaneffluent opkleinere waterlopen.
Het aandeelvanrwzi's indebelastingvan
hetoppervlaktewater met nikkel bedraagt
bijvoorbeeld 41 procent.Dekopervervuiling
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vanhet waterisvoor25procent afkomstig
vanrwzi's.Bijeenlandelijk onderzoek naar
prioritairestoffen bleekvoorelfvande33
stoffen derioolwaterzuivering de dominante
bron.Nu wasnikkel tot voorkortgeen
belangrijke stof,maaromdat denormen
waardeKaderrichtlijn Watervanuitgaat
verscherptzijn, wordenzenu welvaker
overschreden.Nikkelkomt inhet water
terechtdoormet namelozingen vanuitde
industrie.Deverontreiniging vanhet water
doorkoper isvooralafkomstig van koperen
waterleidingen enregenwater.Bijhet afkoppelenvanregenwater vanhet rioolverdwijnt ditdeel.Koperisgunstigvoordedesinfectie vanhet drinkwater.
PiaEcksteinvandeUnievan Waterschappenginginopdenieuwevisievande
waterschappen opderuimererolvande
rioolwaterzuiveringsinstallaties in het
waterkwaliteitsbeleid. Preventieeneenaanpakbijdebron blijven voordeUnievoorop
staan.Deverwerkingvan verontreinigingen
opderwzimagookniet leiden toteen
afwenteling vandekosten:devervuiler blijft
betalen.MaardeUniewilwelnuances aanbrengen tenopzichtevandetezuiveren
stoffen. Zomoetweinigvervuildwater
('dun'water)nietdirectafgewezen worden,
evenalszwaremetalen.Diehechten namelijkgoedaanslibenzijn daardoorgoed te
verwijderen.
Opdelangetermijn wildeUnievan
Waterschappen afvanhet hemelwater inde
zuiveringenwilzeeenscheidingaanbrengen tussen biologisch huishoudelijk en nietbiologisch (bedrijfsjafvalwater. Voorhet
laatstezouden apartezuiveringen gebouwd
moeten worden.SamenmetdeCommissie

IntegraalWaterbeheergaatdeUnienu een
beleidsadviesopstellenvoorherwaterkwaliteits-en vergunningenbeleid.
WillemAgenantvanZuiveringsschap
HollandseEilandenenWaardenvindtdatde
schaalvanhetzuiveringsbeheer inNederland momenteel teklein is.Hijachtvierof
vijfzuiveringsbedrijven voldoende.Agenant
isvoorstander vanheteerstindebreedteuitbreidenvanhetzuiveringsbeheer enpas
daarnaeencombinatiemetriolering.De
sterkestrategischepositiesvangroreenprofessioneleBritse,FranseenookwelDuitse
waterbedrijven,deontwikkelingen in'Brussel'ophergebiedvanafvalwaterzuivering en
dedrukopdekostendoormetnamedebenchmark inhetzuiveringsbeheer plusdedruk
opoprimalisatievandewaterketen noodzakenvolgensAgenantjuist schaalvergroting.

Stellingen
Deorganisarievanhercongres,NVA-programmagroep3 afvalwaterbehandeling, probeerdeindepauzedemeningen teverzamelenvandeaanwezigenovervierstellingen.
Deeerstestelling betrofdeschaalgroottevan
dewaterschappen.Vande52congresgangers
antwoordden41 datdereorganisatiedoor
maggaan,maardatdewaterschappen niet
tegroteeenheden moetengaan vormen.
Waterschappen opstroomgebiedsniveau zag
men alsdemeestoptimale vorm. Dezelfde
personenkregendestelling voorgeschoteld
datdeinvloedvandewaterschappen ophet
Europese beleidtegeringis: 44beaamden
dezestelling.
Eenkleineregroepdeelnemers(22)kreeg
devraagtebeantwoorden ofend-of-pipetechniekensteedsbelangrijker wordenomde
steedsstrengerekwaliteitseisen tekunnen
halen.Hieropantwoorden 14mensen met
ja'enachtmet'nee'.Deeerstegroep vindt
datsanerenaandebronteweinigopleverten
teveelkost.Centrale zuiveringsmethoden
zijn volgensheneenvoudiger engoedkoper.
Detweedegroepisvoorstander vaneen
srrengereaanpakvandediffuse bronnenen
andereveroorzakersvan verontreiniging.
Metdestelling'Doorinvoeringvande
KaderrichtlijnWarerverslaptdeaandacht
voorbijvoorbeeld geneesmiddeleninhet
water'warenslechtszesvandegroepvan22
deelnemersheteens.Zijvondendateersrde
sroffen aangepaktmoetenwordenwaarvoor
wettelijke normengelden.De16geënquêteerdendiehetnietmetdestellingeenswaren,
gavenaandatdebeoordelingvan'nieuwe'
stoffen almeelooptmetdeherijkingvande
prioriteitenbijdestoffenbenadering. f

