PLATFORM

onttrokken en vormt het domein van ruimtelijke ordenaats.

100jaar ruimtelijke ordening

Omdenkenindepraktijk
PETER VAN ROOY, ACCANTO

Om het nieuwewaterbeheer oporde tekrijgen, zijn onder meersamenwerking eneenuitdunning van
hetoerwoud aan rapporten noodzakelijk, meent hetRathenau Instituut. Op21mei bood het instituut deTweede Kamereen advies aan waarin eenachttal puntenstaaf opgesomd waaraan zosnel
mogehjkgewcrkt moctgaau worden (zie H^O nr. 12van 15juni, pag. 10).Tijdens hetcongres
'Waterbeheer in de21e eeuw' begin juli inAmsterdam (zie H z O: nr. 14/15, pagina 4 cu5)kwam liet
zogeheten 'omdenken' indewaterwereld aan deorde 111 de bijdrage van Petervan Roovdie namens
het Rathenau Instituutsprak. Onderstaand vindt uzijn bijdrage.
Detitel van de tweededag van het congres
'Integratie van water en ruimte' klinkt aardig,
maar wat bedoelen weermee?Van Dale
omschrijft integratie als het maken tot een
geheel.Wateren ruimte moeten dus een
geheel worden. Dezeboodschap lijkt me weinig nieuwswaarde te bevatten. Open water
heeft immers per definitie een ruimtelijke
dimensie en drukt alszodanig al duizenden
jaren een stempel op de noordwest-Europese
delta, diewepas amper tweeeeuwen Nederland noemen.Met water en ruimte wordt
waarschijnlijk gedoeld opwaterbeheer en
ruimtelijke ordening.Die integreren en dus
tot eengeheel maken? Schuilt hierin het wenkende perspectief? En ishet überhaupt verstandig? Opzoek naar een antwoord ga ikeerst
terug naar dewortels vanzowel het waterbeheer alsde ruimtelijke ordening.

700jaar waterbeheer
Nederland iseen delta en dat levert kansen,maar ook bedreigingen op. Drieduizend
jaar geleden wasdit albekend.Onze voorvaderen trokken naar onzedelta met het oogopde
kansen en wapenden zich tegen de 'waterwolf
door het aanleggen van terpen. Later volgden
dijken en polders.Zo'n 40jaar geleden gingen
wenog verder.Om het plan-Mansholt ("Honger,dat nooit meer") tot eensucces te maken
zijn zogeheten waterhuishoudkundige optimalisaties uitgevoerd. Doelwaspeilbeheer tot
opdecentimeter nauwkeurig,zodat wezoveel
mogelijk opbrengst per hectare landbouwgrond konden realiseren.Dewatersector heeft
in opdracht van de maatschappelijke behoefte
gehandeld en heeft dat tonduit voortreffelijk
gedaan.Het isverwonderlijk dat waterschappen indeloop van de tijd niet zijn omgedoopt
in landschappen, want zezorgden vooral voor

zoveelmogelijk bruikbaar land. De daadkracht
van dewatersector waszosterk dat waterbeheergeruime tijd geen onderwerp van
gesprek meer was,net zomin als bijvoorbeeld
elektriciteit dat nog is.Iedereen ging er vanuit
dat het perfect isgeregeld.
Dewatersector zelfbegon hieraan te twijfelen na debijna watersnoodramp en de ernstige wateroverlast aan het einde van de vorige
eeuw.Wezijn herhaaldelijk door het oog van
denaald gekropen. InNederland en Europa
komt de'waterwolf voloptot leven.Alleen al
indejaargang 2000vanNRC Handelsblad
komt het woord water ruim vierduizend maal
voor.Dewatersector begint in tezien dat klimaatsveranderingen en bodemdaling vragen
om een minder rechnische benadering van
water.
Volledigblijven inzetten op techniek kan
wel,maar heeft aanzienlijke nadelen:een fots
prijskaartje, een aanslagop landschap en cultuurhistorie en een immense schadeals het
misgaat. Eengecombineerde technische en
ruimtelijke benadering biedtjuist meer voordelen dan nadelen. Maar het in praktijk brengen van zo'n benadering vergt wel het één en
ander:
acceptatie door burgers,
dedurfte delen door bestuurders van650
overheden,
ondergeschikt maken van institutionele
belangen aan het nationale belang,
vasthouden aan integraal waterbeheer en
dus ookaandacht voor waterkwaliteit,
een cultuuromslag, zeker binnen de watersector
en niet tevergeten ruimte:vierkante kilometers wel te verstaan.
Endieruimte iseerderjuist aan het water

In het Nederland tot 1850waren handel en
landbouw de belangrijkste economische dragers.Vanafde industriële revolutie kwam daar
verandering in. Inen rond steden vestigden
zich fabrieken. Boeren trokken naar de steden
om daar tewerken.In 1901 nam de regering
met het aannemen vandeWoningwet verantwoordelijkheid voorde volkshuisvesting. Er
kwamen bouwvoorschriften voor woningen,
wonen en werken werden ruimtelijk van
elkaargescheiden engemeenten werden verplicht stratenplannen optestellen. Hier ligt
het begin van wat wij'ruimtelijke ordening
noemen:viabeleidordening aanbrengen in
het gebruik van de ruimte.
Oppapier zijn demooiste concepten
bedacht, vanuit het geloofin de maakbaarheid
van deopenbare ruimte.Volgensde eerste
Nota R.O.(i960)zou een stedenring om het
groene hart deverstedelijking binnen de randstad kunnen opvangen. Indepraktijk voltrok
deverstedelijking zich vooral op het platteland in onder meer het groene hart. Volgens de
tweedeNota R.O.(1966)zou hoogbouw in steden desnelgroeiende bevolking kunnen
opvangen. Indepraktijk trokken mensen massaal weguit desteden om in landelijke laagbouw tekunnen wonen.Volgensde derde
Nota R.O.(1973-1976)zouden in landelijke
gebieden planten en dieren moeten worden
beschermd. In depraktijk neemt debiodiversiteit inNederland nogsteedsaf Verder zou
openbaar vervoerdeautomobiliteit kunnen
afremmen. In depraktijk zwellen dagelijkse
files aan tot tientallen kilometers.Volgens de
vierdeNota R.O.(1988-1991)zou devincxatie
van oorspronkelijke ommelanden van steden
positiefuitwerken voor landelijk groen en
mobiliteit. In depraktijk drukken vinexlocaties opalleregio's hetzelfde stempel en schieten bedrijven en kantoren langssnelwegen als
paddestoelen uit degrond.
Met devijfde Nota R.O.(2001)worden we
gevraagd te vertrouwen opdeblauwe ogen van
rodeengroene contouren en de zogeheten
balansgebieden. Hoedepraktijk hierop
reageert weten wepas overenkelejaren. Met
dezeopsomming van niet gehaalde beleidsdoelen wil ikniet zeggendat ruimtelijk beleid
overbodigzou zijn, want zonder dat beleid zou
sprakezijn vanruimtelijke chaos.Welwil ik
wijzen opbeperkingen in het realiseren van
ruimtelijke concepten.

Gezamenlijke uitdaging
Voorde watersector isdekloof tussen
beleid en praktijk iets vandeafgelopen rwaalf
jaar, sindsNeelie Kroesin 1989dederde Nota
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Waterhuishouding presenteerde.Naast techniek deden ecologie, milieu enruimte toen
hun intrede inhetwaterbeheer. Inde ruimtelijke ordening isdeklooftussen droomen
daad, zoals zojuist aangegeven, ietsvanaf het
begin.Kennelijk isde wereld in planologisch
opzicht minder maakbaar dan we denken.
Gezien de nog altijd toenemende individualiseringenglobalisering zaldedynamiek verder
toenemenenzaldemaakbaarheid naar verwachting verder afnemen.
Hoedaar meeomtegaan,inhetmeest
dichtbevolkte land van Europa? Een land waar
de komende decennia ruim een kwart vande
ruimte van functie verandert. Een landdat
links, rechts,boven enonder wordt ingehaald
door zeewater, rivierwater, regenwateren
grondwater. Een land waar het gezagvanhet
openbaar bestuur methetjaar verder verdampt. Eenland waar ruim 650 overheden
zeggenschap hebben over waterbeheeren
ruimtelijke ordening enzich steeds meer
gedragen alsconcurrerende bedrijven. Een
vraagstuk van formaat waar niet één, twee,
drie een antwoord op tegevenis.

zoals mieren enbijen, accepteren hunloten
nemen niet meer initiatiefdan watbijhun
strak omlijnde rol hoort. Daarmee bereikenzij
de hoogst mogelijke effectiviteit. Mensen zijn
geen mieren endoen hetanders.Wij leggenin
wetten vast welkeoverheden voor wat aande
lat staan enwemaken plannen, waarinwe
ambities eninitiatieven vastleggen enaan
elkaar kenbaar maken. Inherent aan de ontstaansgeschiedenis van waterbeheer en ruimrclijke ordening kennen weveleformele plannen om ontwikkelingen testuren. Voor een
beetje regio komt hetneer opeen streekplan,
per gemeente een structuurplan eneen
bestemmingsplan, een waterhuishoudingsplan,een regionaal waterbeheersplan, een
rijkswaterbeheersplan, per gemeente een rioleringsplan eneen waterplan,perwaterleidingbedrijfeen bedrijfswaterplan, etcetera. Vrijwel
niemand ziet door de bomen hetbos nog,
waardoor deuitwerking van de plannen inde
praktijk gering is.Toch wordt voor elk planproceseenprojectorganisatie opgetuigden
worden bijeenkomsten georganiseerd voor
andere overheden, hetmaatschappelijk middenveld enburgers. Het poldermodel draait op

volle toeren maar raakt steeds verder afvande
uitvoering van beleid. Endatisjuist waar
overheden voorzijn ingesteld.Zeker inzo'n
dynamische tijd alsdeonze ishet zaak dat
besturen een kwestie isvan vooruitzien enzullen weinons handelen moeten anticiperenop
feitelijke ontwikkelingen.
Transparant planinstrumentarium
Tijdens onderzoek vanhetRathenau Instituut, naar de relatie tussen waterbeheeren
ruimtelijke ordening, bleek keerop keerhet
belang van een adequaat planinstrumentarium. Niet alsdoel maar alsmiddel om doelen
opeffectieve wijze tebereiken.Volgens velen
voldoet hethuidige planinstrumentarium
daar niet aan.Een alternatief, dat voldoet aan
deeisen vandeEUKaderrichtlijn Water,is
geschetst inafbeelding 1.
D e e l s t r o o m g e b i e d s v i s i e als basis
voor streekplan
Inafbeelding 1 staatbovenaan links een
vakje met deelstroomgebiedsvisie. Het iseen
nieuw instrument dat voortkomt uithet
waterbeleid van staatssecretaris Moniquede

Gezamenlijke opgave
Welisduidelijk datwcallesopalles moeten zetten omdeopenbare ruimte leefbaar te
houden. Inplaats van competitie tussen
departementen, provincies,gemeentenen
waterschappen over wie welke zeggenschap
over welkdeel van de ruimte heeft, ishet van
het grootste belang soepel samen tewerken.
Kennis,vaardigheden endaadkracht zijn
zowel voor ruimtelijk waterbeheer als voor
waterrijke ordening beperkende factoren. Beidevelden kunnen van elkaar leren enhebben
uiteindelijk hetzelfde doel:ruimtelijke kwaliteit diegoed isvoorgroen,geldengeluk. Overheden die hier zichtbaar resultaat mee boeken
zullen metrecht overeind blijven als overheid.
Overheden dievervallen inoeverloos overleg
maken grote kansoptermijn teworden afgedaan als 'overhead'.
Voorde watersector ligt de kunst inoverwinning van koudwatervrees, zonder doorte
slaan naar blauwegoudkoorts.Water isweliswaar belangrijk maar niet altijd bepalend voor
het gebruik van de ruimte. Wat iser bijvoorbeeld vanuit water intebrengen tegen een
woonwijk op palen ofeen drijvende wijk voor
de kust vanAlmere,inhet Markermeer?Het
waterbergend vermogen neemt erniet dooraf
en toepassing van voorzorgprincipes kunnen
ookmilieukundige bezwaren toteen minimum reduceren.
Samenwerking: durfte delen
Dedurfte delen oftewel samenwerkenkan
opvelemanieren. Sociaal levende insecten,
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Altemotiefvoorplanvormingwaterenruimtelijkeordening.

deelstroomgebiedsvisie
waterkansen,
hydrologische principes en
voorwaarden voor gebruik
van water en land

programmatische
uitwerking
wateropgaven in deelstroomgebiedsplan
concreet en regionaal
maatwerk met draagvlak

eerste l a a g v o o r
streekplan(nen)
ondergrond opbasisvan
water, bodem, milieu en
cultuurhistorie

tweede en derde laag
in streekplan(nen)
ondergrond klinkt door in
laag van netwerken envan
occupatie
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Vries.Zo'n visiegeldt vooreen deelstroomgebied,zoalsAmstelland, GelderseValleien Veluwe.Het gaat om een visiewaarin waterkansen,
hydrologische principes,het gewenste gronden oppervlaktewaterregime en voorwaarden
voorgebruik van water en land worden
geschetst.Watcrkansenkaarten zijn te beschouwen alsdevingeroefeningen voor deelstroomgebiedsvisies.Waterkansenkaarten zijn veelal
noggeënt opbestuurlijke grenzen, zijn een
product vaneen deelvan dewatersector en
missen soms randvoorwaarden voor gebruik
alsook hydrologische principes.Verder wordt
in het enegevalnogvooral de technische taal
vandewatersector gesproken engaan anderen
juist opdestoel van deruimtelijke ordening
zitten. In beidegevallen werkt het niet uit zoals
bedoeld. Eendeelstroomgebicdsvisie isjuist
gericht opeffectief samenspel tussen degezamenlijke watersectoren deruimtelijke ordenaars,wetende dat er meer isdan waterbeheer.

gaande van delagcnbcnaderingdrukt water
dan een stevig stempel opdeeerste laag oftewel deondergrond. Met bodem, milieu, cultuurhistorie en natuur vormt het debasis voor
alle andere ontwikkelingen die m het kader
van een streekplan worden opgepakt. Deze
'waterrijke' eerste laag klinkt door in de tweede
en derde laag:die van netwerken (wegen,
spoorwegen, havens, luchthavens) en die van
occupatie (ruimtelijk patroon van wonen en
werken).Hier worden vanuit onze algemene
democratie afwegingen gemaakt en vormt
water één van deordenende principes.Niers
meer maar ook niets minder dan dat. Vervolgens kan het ruimtelijke beleid op provinciaal
niveau worden vertaald naar bestemmingsplannen ofrechtstreeks worden uitgevoerd
door provincies.
D e e l s t r o o m g e b i e d s p l a n als o p e r a tioneel p r o g r a m m a

S t r e e k p l a n als i n t e g r a t i e k a d e r

Eenstreekplan waarin water doorklinkt,
kan wat betreft water in operationele termen

Uitgaande van soepel samenspel vormt
een deelstroomgebiedsvisie belangrijke informatie bij het opstellen van een streekplan. Uit-

worden uitgewerkt in een deelstroomgebiedsplan. In zo'n plan klinkt naar alle waarschijnlijkheid zowel dedeelstroomgebiedsvisie als

Aß),z:

Indicatievandebelangrijkste actoren peronderdeel.

deelstroomgebiedsvisie

eerste laag voor
streekplan(nen)

regisserende provincie,
w a t e r s e c t o r en relevant
deel v a n maatschappelijk
middenveld

provincie, buurprovincies,
gemeenten,
maatschappelijk
middenveld en w a a r
zinvol burgers

programmatische
uitwerking
wateropgaven in
deelstroomgebiedsplan

tweede en derde laag
in s t r e e k p l a n ( n e n )

watersector, burgers en
maatschappelijk
middenveld

provincie, buurprovincies,
gemeenten, breed
maatschappelijk
middenveld en burgers

uitvoering
ruimtelijk beleid

het streekplan door. Het gaat om concreet en
regionaal maatwerk voor waterbeheer in een
deelstroomgebied. Vervolgens kan het plan
door de verschillende overheden met watertaken gezamenlijk worden uitgevoerd. De uitvoeringsluit goed aan op ruimtelijk beleid. En
niet organisaties maar duurzaam waterbeheer
staat centraal.Geen burger diedat niet
begrijpt. Het begrip neemt verder toe als erbij
wordt verteld dat alle declstroomgebiedsplannen gezamenlijk depuzzelstukken vormen
vooreen internationaal stroomgebied: in
Nederland destroomgebieden van Eems,
Maas,Rijn en Schelde.
Heldere taken en rollen
Dit eenvoudige maar waarschijnlijk effectieve planinstrumentarium ontvouwt ookeen
logische verdeling van taken en rollen (zie
afbeelding 2).Voor een deelstroomgebiedsvisie
isde regisserende provincie de belangrijkste
actor.Die betrekt erde betreffende watersector
bij: andere inliggende provincie(s), waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en
waterleidingbedrijven. En verder een relevant
deelvanhet maatschappelijk middenveld;
denk aan landbouworganisaties, natuurbeheerders en watersport. Gezien het abstractieniveau van een visie lijkt het niet zinvol hier
burgers actiefbij te betrekken. Het kan leiden
tot onterechte paniek. Ergoed over communiceren nadat devisieop tafel ligt, biedt waarschijnlijk meer soelaas.
Een streekplan opstellen isde taak van een
provincie.Diebetrekt er in verband met ruimtelijke afstemming buurprovincies bij.Verder
gemeenten, een breed maatschappelijk middenveld en burgers.Een deelstroomgebiedsplan is bij'uitstek het domein van waterschappen,gemeenten, Rijkswaterstaat en
waterleidingbedrijven. Het gaat om een uitvoeringsgericht plan, waarin alle activiteiten
van allewateractoren op hoofdlijnen zijn aangegeven.Tijdens het planproces worden overlapen hiaten zoveel mogelijk voorkomen. Met
het oogopacceptatie van concrete maatregelen worden het maatschappelijk middenvelden burgers bij voorkeur direct betrokken.
Indezelfde lijn alshet geschetste planinstrumentarium op regionale schaal kan het
planinstrumentarium opnationale schaal
worden aangepast. Dit betekent geen vijfde
Nota Waterhuishouding meer, maar regisseren van stroomgebiedsvisies voor Eems,Maas,
Rijn en Schelde.Verder inbrengen van water in
de interdepartementale Nota R.O.en zorgen
dat de dcelstroomgebiedsplannen op elkaar
aansluiten en ten goede komen aan een duurzame waterhuishouding per srroomgebied.
Kortom: uitdagingen teover voorzowel de
ministeries van LNV,Verkeeren Waterstaat als
VROM.
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Streekplan nieuwe stijl
Inhetgeschetstealternatiefvoorhet
bestaandeplaninstrumenrarium speelthet
streekplan eenhoofdrol.Dezerolstrooktmet
defundamentele herzieningvandeWetopde
ruimtelijke ordeningdieindemaakis.Met
dezeherzieningwordenprovinciesverplicht
hun ruimtelijk beleidgoedtedoenaansluiten
bijdatvanbuurprovincies enwordengemeentenverplichtombinnenbepaaldetijd hun
bestemmingsplan aantepassen,conformde
hoofdlijnen vanhetstreekplan.Verderverdwijnt deberuchteartikel 19procedure,waarmeegemeenten ruimtelijk beleidfeitelijk aan
hunlaarskunnen lappen.Hetkaraktervan
streekplannenzalookveranderen.Minder
legitimerenvanhetgerealiseerdeindeachterliggendeperiodeenmeeruitzettenvanharde
realiseerbarehoofdlijnen voordetoekomst.
Voorzoverpassend binnendiehoofdlijnenkunnen kansenwordenbenutdoorzowel
gemeenten alsdeprovinciezelf De filosofie
achterhetstreekplan verschuift van'final target'-planningnaar'strategieopportunityplanning.Andersgezegd:eenaccentverschuivingvaneinddoelennaarhoofdlijnen met
daarbinnen veelruimtevoorzichaandienende
kansen.Hiermeeligteenlogischerelatietussenwaterbeheer enruimtelijke ordeningnog
meerbinnen bereik.
Voordelen op een rij
Samengevatdevoordelenvandevoorgesteldeuitdunning vanhet plannenwoud:
• waterwordteennatuurlijke basisvoor
ruimtelijke ordeningenissprakevanverankeringvaneenanticiperende warertoets
inplaatsvaneentoetsachteraf;
• hetplaninstrumentarium wordt transparantvoorburgers,bestuurders,beleidsmedewerkers,beheerders,belangenorganisatiesen bedrijven;
• eenforsereductievanoeverloosoverleg,
waardoormenskracht enmiddelen vrij
komenvooruitvoeringvanbeleid;
• meerduidelijkheid overpositiesvanactoren;
• hetiseenmiddelomtekomentoteen
strategievooreenkleurrijke taakverdeling
tussenoverheden;methetoogopdelandelijkeverkiezingen,de kabinetsformatie
enhetregeerakkoordverschijnt april/mei
2002eenberichtaanhetparlementover
organisatieenfinancieringvanhetwaterbeheer.
Totslot:datweandersmoetenomgaan
metwaterenruimteisduidelijk.Datwehet
inbeginsel kunnen isookduidelijk.Alswein
koorroependatwehetookwillen,waarwachtenwedannogop?

20

H z O # 162001

I

Nederlandsestudieinhet
kadervanherzieningvan
nieuweEuropese
zwenwaterrichtlijn
I. VAN PELT, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
C. COLLÉ, PROVINCIE GELDERLAND
H. R U I T E R , R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
E. L E E N E N , R I J K S I N S T I T U U T VOOR VOLKSGEZONDHEID EN M I L I E U

DeEuropesezwcmwaterrichtltjn/o'/ióo/EEC uit 1975wordtmomenteel herzien.VoorlietzwemseizoenvanvorigjaarinitieerdedeEuropeseCommissieeenstudie 111 verschillende lidstatenomtwee
nieuweindicatorenvoorfecaleverontreinigingmetbijbehorendenonnentevergelijken metdehuidigeindicatoreneunormen. InNederland isdestudie uitgevoerd onderleidingvanhet Rijksinstituut
voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling RIZAlmetmedewerkingvanhetRijksinstituutvoorVolksgezondheid euMilieu.ProvincieGelderland, ProvincieZuid-Holland,Zuiveringsschap Rivierenland,Hoogheemraadschap West-Brabant, Rijkswaterstaat (directieIjsselmeergebied,directieZeelandcudirectieNoordzee),Onicgam enWaterleidinglaboratorium Zuid.
InNederlandcontrolerendewaterkwaliteitsbeheerderseikjaarvanmeitotenmet
septemberdewaterkwaliteit vanzwemlocaties.Hetwaterwordttweewekelijks onderzochtopdieparameterswaarvooreengrenswaarde-norm bestaat,zoalstotaalcoliformen
enthetmotolerantecoliformen. Parameters
(bijvoorbeeld fecaleStreptokokken)waarvoor
alleeneenstteefwaarde-norm isafgeleid, zijn
nietverplichtopgenomeninhetmeetprogramma.Dezeparameterwordtalleenin
bepaaldegevallengemeten(onderandereom
hetBlauweVlag-keurmerkteverkrijgen).
Deprovinciesbeherendeinformatie die
hieruitvoortvloeitenbepaleninsamenwerkingmetdewaterkwaliteitsbeheetderof
maatregelengenomenmoetenwordenomde
waterkwaliteitteverbeteren.
Aanheteindvanhetjaar wordenderesultatenvanhetonderzoekdoorhetRIZAgetoetst
aandeEuropesezwemwateirichtlijnenvervolgensgerapporteerd aandeEuropeseCommissie.Mediomeivanhetjaatdaaropworden
deresultatenvanhetNederlandseonderzoek
endievandeanderelidstatengepresenteerdin

deEuropesezwemwaterrapportage.Gedurendezwemscizoen2000voldeed98procentvan
alleNederlandselocatiesaandeEuropese
zwemwaterrichtlijn.
Voorgenomen herziening
TenopzichtevandehuidigeEuropese
zwemwaterrichtlijnzalindevoorgestelde
nieuwerichtlijn denadrukverschuivenvan
puurafstraffen bijhetnietvoldoenaande
watetkwaliteitseisen (resultaatsverplichting)
naarafstraffen bijhetnietondernemenvan
actiebijhetnietvoldoenaandewaterkwaliteitseisen(inspanningsverplichting).Alsde
maattegelengeenverbeterend effect sotteten
opdewaterkwaliteitzalteruggegrepen
wordenophetprincipevandehuidigerichtlijn.
Deparametersindehuidige richtlijn
(totaalcoliformen enthermotolerante coliformen)wordenwereldwijd nietmeeralsspecifieke indicatoren voorfecale verontteiniging
gezien.Indenieuwerichtlijn zullendaarom
tweenieuweindicatoten geïntroduceerd
worden:E.colienintestinale enterokokken,

