Lancering vierde editie
Richtlijnen voor
drinkwaterkwaliteit
De vierde editie van de ‘Richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit’ van de VN-wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt 4 juli gelanceerd tijdens de Singapore
International Water Week. Ze bevat enkele belangrijke aanvullingen op de
internationale richtlijnen op het gebied van water en gezondheid in de derde
editie.

G

eadviseerd wordt klimaatveranderingen op te nemen in toekomstverkenningen voor de duurzame
drinkwatervoorziening, zoals in Nederland al
wordt gedaan op verzoek van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Ook het
opnemen van de voorgestelde voorzorgsprincipes - preventief risicobeheer en
prioriteringsaanpak - in richtlijnen en
wetgeving voor het waarborgen van veilig
drinkwater wordt in Nederland al gegarandeerd door nauwe samenwerking met de
WHO in Genève. De door de gezondheidsorganisatie voorgestelde acceptabele
ziektelast van 10-6 DALYs* per persoon per jaar
wordt in Nederland vertaald naar een
voorlopig infectierisico van minder dan 10-4
per persoon per jaar. Drempelwaarden voor
chemische stoffen zijn gebaseerd op in
waterkwaliteitsdoelen uitgewerkte niveaus
waarop geen nadelige effecten meetbaar zijn.
Het advies is de richtlijnen voor specifieke
normwaarden van gevaarlijke stoffen in
drinkwater aan te passen naar lokale
omstandigheden, om verschillen in blootstelling in verschillende delen van de wereld
te ondervangen. Verder wordt aandacht
geschonken aan geneesmiddelen, zonder
normwaarden voor te schrijven. Wel worden
richtwaarden gegeven voor kortdurende
blootstelling aan chemische stoffen in geval

van calamiteiten zoals een lek. Radiologische
aspecten zijn verder uitgewerkt en gemoderniseerd en de richtwaarde voor radon is
teruggetrokken. Vanwege ethische aspecten
krijgen chloramines en troebelheid ook
aandacht.
Het gebruik van microbiologische monitoring
voor de validatie, operationele monitoring,
verificatie, controle, identificatie van prestatiedoelen en het verzamelen van gegevens voor
de QMRA (kwantitatieve microbiologische
risicoschatting), zoals ook in Nederland
uitgevoerd, heeft een plaats gekregen. Ook
wordt de toepassing van de richtlijnen onder
bijzondere omstandigheden beschreven, zoals
voor bulkwater, duale waterleidingsystemen
en een veranderend klimaat. Voor andere
bijzondere omstandigheden, zoals ontzouting,
zijn adviezen aangepast.
Naast uitleg over controlesystemen voor
centrale drinkwatervoorzieningen zijn nu
ook programma’s beschreven voor drinkwatercontrole van private winningen. Er is in de
vierde editie veel aandacht voor kleine
drinkwaterwinningen, zoals de winning zelf,
de zuivering en veilige opslag van drinkwater
voor de verbetering van de waterkwaliteit en
het verkleinen van risico’s op via water
overdraagbare infectieziekten. Informatie
over de waterveiligheidsplannen is nu

beschikbaar in het waterveiligheidshandboek van de WHO.
De overzichten van de meeste microbiologische en chemische feiten zijn aangepast,
een aantal is nieuw toegevoegd: Beryllium,
Broom, Nitrobenzeen en Kalium. De grootste
aanvulling vormen de feitenoverzichten over
pesticiden voor vectorcontrole in drinkwaterbronnen en opslagcontainers, zoals
Bacillus thuringiensis israelensis,
Diflubenzuron, Methoprene, Novaluron,
Pirimiphosmethyl, Pyriproxyfen, Spinosad en
Temephos.
Het plan voor de volgende revisie, leidend
tot de vijfde editie van de Richtlijnen voor
drinkwaterkwaliteit van de wereldgezondheidsorganisatie, ligt al klaar en bevat onder
meer de toevoeging van richtlijnen voor het
omgaan met kwetsbare groepen en verdere
documentatie betreffende QMRA waarin
Nederland een leidende rol zal spelen.
Ana Maria de Roda Husman (RIVM)
NOOT
* DALY (disability-adjusted life year) is een
meeteenheid voor het bepalen van de totale
ziektelast, die wordt uitgedrukt in het aantal
verloren levensjaren als gevolg van slechte
gezondheid, beperking of vroege dood.

Gemeenten en RioNoord beheren samen riolering
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan samenwerken op het
gebied van riolering met RioNoord BV. De wethouders van de drie gemeenten
en de directie van RioNoord ondertekenden op 14 juni de overeenkomsten in
het bijzijn van Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.

V

olgens Annemieke Nijhof is
vertrouwen het sleutelwoord voor
een succesvolle samenwerking. “Er
is veel winst te halen in de waterketen.
Vertrouw in elkaars intentie om tegen zo laag
mogelijke kosten een zo hoog mogelijke
service te verlenen aan de burger”, aldus
Nijhof.
Harmen Hoogeveen, directeur RioNoord:
“Het is van maatschappelijk belang om te
komen tot betere samenwerking, continuïteit
en kwaliteit in de waterketen.”
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RioNoord is een uitvoeringsorganisatie die is
opgericht door de waterschappen Hunze en
Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf
Groningen. De overeenkomsten betreffen
vooralsnog diensten op het gebied van
beheer en onderhoud van de riolen en op
het gebied van gegevensbeheer en
informatievoorziening. Voor Appingedam en
Loppersum wordt ook het beheer en
onderhoud van de rioolgemalen uitgevoerd,
inclusief de 24-uurs storingsdienst. Het
betreft in eerste instantie een proefproject
van twee jaar.

De samenwerking past binnen de landelijke
afspraken die in het kader van het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt. Daarin zijn
concrete afspraken gemaakt over een
doelmatiger waterbeheer. Samenwerken op
het gebied van de riolering maakt daar deel
vanuit.

