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Eureaunuenin de
toekomst
AangezienderolvandehuidigeEuropeseUnieophetgebiedvanhetwaterbeheersteedsbelangrijker
wordt,breidtookhetwerkveldvanEureaugestaag uit.Inditartikelwordteenoverzichtgegevcnvan
dehuidigeopzetvanEureauenvandeonderwerpendiebinnenditverbandhetajgelopenjaar aande
ordezijngeweestendekomendetijd aandeordezullenkomen.
Zoalsbekend isEureau in 1975opgericht
alssamenwerkingsverband vandenationale
verenigingen vandrinkwaterproducenten in
delanden vandetoenmalige EEG.Doelwas
eencentralegesprekspartner tezijn voorde
EuropeseCommissieophetgebiedvan
drinkwaterzaken.Metingangvan 19518 ishet
werkterrein vanEureau uitgebreid metde
inzamelingenzuiveringvanafvalwater en
hetwaterbeheer inmeeralgemenezin.
Alle15EU-landenzijn lidvanEureau.
Hetzelfde geldtvoordrievoormaligeEFTAlanden:Zwitserland,NoorwegenenIJsland.
AndereEuropeselandenzijn indegelegenheidomeenlidmaatschap aantevragen.
Beginditjaar maakten devolgende landen
daarvangebruik: Hongarije, Bulgarije,Roemenië',Polen,Estland,CyprusenKroatië.

• commissieI-ir.L.Joosten (Vewin)en
dr.ir.J. vanderHoek(GWA)
• commissieII-ir.P.Eckstein (Unievan
Waterschappen)
• commissieIII-mr.J.Abrahamse(Vewin)
endrs.P.Jonker(DZH)
• commissieIV-ing.L.vanderMeer
(Kiwa)enir.L.Stok(TWM)
Zodra hetaantalEureau-ledende20
bereikt,krijgt iederland slechtséénzetelin
de'BoardofManagement'.
Voorzitter,vice-voorzitter,secretarisgeneraalendevoorzittersvandeviercommissiesaangevuld metenkeleledenvormen
samen het'SteeringCommittee',dat functioneett alsdagelijks bestuur.

Drinkwaterrichtlijn
DeleidingvanEureauberust bijde
'BoardofManagement', waarinelklidtwee
vertegenwoordigers heeft, enelkgastlidéén
vertegenwoordiger. Opdit moment zijn de
Nederlandse vertegenwoordigers:ir.M.Gast
(Vewin)enir.J.Boeve(UnievanWaterschappen).Totdusverrrevervultelklidbij toerbeurt tweejaar hetvoorzitterschap.Momenteelberust het bijSpanje.Het land datals
eersteindetoekomst aandebeurt is,vervulr
hetvice-voorzitterschap. Metingangvan
mediovolgendjaarzalhet voorzitterschap
omhetjaar wisselen.
De'BoardofManagement' wordt ondersteund dooreenkleinsecretariaat teBrussel
onder leidingvandesecretaris-generaal,de
heerF.Rillaerts.
Devoorbereidende werkzaamheden
wordenverricht inviercommissies:commissieI(drinkwarer),commissieII (afvalwater),commissieIII(wetgevingeneconomischezaken)encommissieIV(normalisatie
enstandaatdisatie).Elkland isgerechtigd
omtweeledenaftevaardigen inelkvandeze
commissies.DeNederlandsevertegenwoordigerswaren op1januari2001:
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Eind 1998 isdeherzienedrinkwaterrichtlijn doordeEUvastgesteld.Bijhet totstandkomen hiervan heeft Eureaueen
belangrijke rolgespeeld.Bijdeherzieningis
ingrotelijn eenvoorsteldaartoevan
Eureau-zijde gevolgd.Tweejaar navasrstellingdiendedeherzienerichtlijn indenationalewetgevingvandelidstaten geïmplementeerd tezijn.
Opeengrootaantalpunten diendede
richtlijn nognader uitgewerkt teworden.
CommissieIwashierbij degesprekspartner
vanhet betreffende directoraat-generaal van
deEU.Activiteiten vancommissieIindit
verbandwaren:stand vanzakenmet betrekkingtotdeimplementatie doordelidstaten,
het uitwerken vandevoorschriften, analyse,
hetmetenvanlood,radioactiviteitenbacteriëleverontreiniging.
Daarnaast isdeafbakening vanverantwoordelijkheden tussen leverancierenhuiseigenaarbijbemonstering aandekraaneen
belangrijk gespreksonderwerp.Omdatde
richtlijn periodiekherzienzalworden,is
reedsoverlegmetde Wereldgezondheidsor-

ganisariebegonnen omnategaanwelke
punten bijeeneerstvolgende herzieningaan
deordezouden moeten komen.Ookde
legionella-problematiekkomthierbij in
beeld.
Dewerkwijze dieEureau hierbij volgt,is
vaakhetopstellenvan'discussionpapers',
diebijdediscussieen gedachtevorming
gebruikt kunnen worden.Zozijn recentdiscussiestukken opgesteld voor'samplingat
the taps','endocrinedisrupters',toxinesvan
blauwalgen,restanten vangeneesmiddelen
enlegionella.

Kaderrichtlijn Water
Bijdevoorbereiding vanderecentvastgesteldeKaderrichtlijn WaterisEureau
actiefbetrokkengeweest.Voordeactiviteitenvandeverschillendecommissies,werkgroepen enprojectgroepen bijdeuitwerking
vandekaderrichrlijn iseenintern actieprogramma opgesteld.Belangrijke punten hieruitzijn hetstellen vaneisenaan(debeschermingvan)grond-en oppervlaktewater,
bestemd voordrinkwaterbereiding, duurzaamwatergebruik, beschermingsgebieden,
kostentoerekeningen meetprogramma's.
AlseersteuitwerkingvandeKaderrichtlijnWater isdoordeEuropeseCommissie
eenlijst vanprioritaire sroffen opgesteld.Dit
voorstelisdoorEureau van commentaar
voorzien.Daarnaasr brengendeledenzoveel
mogelijk het Eureau-commentaar onderde
aandacht vanhetEuropeseParlementende
nationalevertegenwoordigersdiebetrokken
zijn bijhet uiteindelijk vaststellen vaneen
lijst alsdeze.

Bestrijdingsmiddelen
Zowelbijdebereidingvan drinkwater
uitgrondwater alsuitoppervlaktewater vormen bestrijdingsmiddelen eengrootprobleem.Debelangenvanhet landbouwbedrijfsleven, dedrinkwatervoorziening en het
milieu inalgemenezin,zijn zeermoeilijk
metelkaarinovereenstemming tebrengen.
Tenbehoevevandezediscussieheeft Eureau
een'positionpaper''Keepingdrinking watet
sourcessafefrom pesticides'opgesteld.
Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij:
• elktoegelatenbestrijdingsmiddel moet
ookinlageconcentraties inhet aquatischmilieugemetenkunnen worden;
• hetgebruikvan bestrijdingsmiddelen
dat toteenonaanvaardbare verontreinigingvanoppervlakte-ofgrondwater
leidt,moet verboden worden

•

denzijn aangegevenvandirecthergebruik vaneffluent vande afvalwaterzuivering;
eenaanbeveling isopgesteld onderwelkeconditiesdetoepassingvandezekeukenvermalingsapparatuur acceptabelis
uitoogpunt vandoelmatige verwerking
vande afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Belangrijke onderwerpen voordezecommissievoordekomendejaren zijn management vanzuiveringsslib,regelgeving ten
gevolgevandeKaderrichtlijn Water, afvalwaterinzamelingen-behandeling, onderzoekenontwikkeling, riooloverstorten en
hetindustrieel effluent.

Overleg vakorganisaties

De rioolwaterzuivering van Oostende

•

enhetgebruik van bestrijdingsmiddelen
dient verdertewordenverminderd door
detoepassingvanvormenvangeïntegreerde landbouw.

Tegendezeachrergrondwordt stelling
genomen.Zoheeft Eureauonlangsgereageerd naardeEuropeseCommissie met
betrekkingtotdevoorgangvandeEUgewasbeschermingsmiddelenrichtlijn.
OokindediscussiemetdeEuropean
CropProtectionAssociation vervult Eureau
eenactieverol.

Deprijs van water
Bijdeuitwerking vande Kaderrichtlijn
Watervormtdetoerekeningvankostenvoor
drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering
enwaterbeheer eenbelangrijk aspect.Inverbandhiermee heeft Eureau een overzicht
opgesteldvandewijzewaaropindeverschillendelidstaten dekostenvan waterbeheer
toegerekend worden.Uithetoverzicht blijkt
datergroteverschillen bestaan.Zozijn
belangrijke vragen indir verband:
• Blijft hetkosteloos terbeschikkingstellenvandrinkwater,zoalsinIerland,toegestaan;
• Blijft het mogelijk omeenprogressief
tarieftehanteren omtekorren tebestrijden.
• Enmogen socialeproblemen (armoedebestrijding) middels tarieven opgelost
worden?
Hetopgesteldeoverzicht wordt thans
gebruikt voornaderediscussie met leden
vanhetEuropeseParlement overvragenals
deze.
Daarnaastblijkenergroteverschillenin
belastingenenheffingen op drink-enafvalwatervoortekomentussendeverschillendelidstaten.Ookditaspectzal bijdeverdereuitwerkingvandekaderrichtlijn aandeordekomen.

Hetmoetzekernietuitgesloten worden
datdeEUmetnadereregelgeving ten aanzienvandekostentoerekeningzalkomen.
Eureau wileenrolspelen indezediscussie.

Afvalwater
Dezuiveringvanafvalwater wordrin
Europazoweldoorparticulierebedrijven als
overheidsinstellingen (inNederland de
waterschappen) uitgevoerd.Ondanksdeze
verschilleninorganisatiehebbenzowel
bedrijven alsoverheden behoefte aan
afstemming vanbeleidsplannen enuitwisselingvanprakrijkervaring. Een belangrijk
doeldaarbij isherbeïnvloeden vanhetEuropesebeleidenregelgeving.Ditgebeurrin
het kadervanEureau-commissie 2 fafvalwa-

Concreteprojecten vande afgelopen
jaren waren:
• deEuropeseCatalogusAfvalwater. Deze
catalogus wordtopdit moment geactualiseerd ineendigitaleversieopinternet.Decatalogus bevatinteressante kengetallen overdeinzamelingen
verwerkingvanafvalwater endeorganisatiedaarvan indediverse lidstaten;
• denalevingvanderichtlijn stedelijk
afvalwater door deEU-lidstaten;
• herzieningvanderichtlijn afzet zuiveringsslib indelandbouw.AandeEUis
commentaar geleverd opdeherziening
vandeze richtlijn;
• devoorbereiding vaneenrichtlijn voor
toepassingvancompost.Eenwerkdocument isopgesteldwaarinde mogelijkhedenvanverwerkingvan zuiveringsslib
incompostzijn uitgewerkt;
• eisenaanhethergebruik vangezuiverd
afvalwater. Medeopaandringenvan landeninzuid-Europa iseenwerkdocument opgesteld waarinde mogelijkhe-

Vandezijde vandeEuropean Federation
ofPublicServiceUnions(hetEuropeseverband vanvakorganisaties indenutssector)is
indeafgelopen tijd eeneerstecontact met
Eureaugelegd.Onderwerpen vanoverleg
warendeinvloed vandekaderrichtlijn opde
werkgelegenheid indenutssector ende
gezondheid enveiligheid indewaterindus-

Standaardisatie en normalisatie
CentreEuropéennedeNormalisation
houdtzichookbezigmetstandaardisatieen
normalisatieopwatergebied.Actuele onderwerpen hierbij zijn hetstellen vaneisenaan
materialen dieinconracrstaanmet drinkwater,hetontwikkelen vaneengoedkeuringsprocéde'voormembranen, het ontwikkelenvanservicenormen en srandaardisatie
van watermeters.
Overigens isEureauvanmeningdat dit
onderwerp niet langerhet instandhouden
vaneenapartecommissievraagr,maareen
onderdeel moetzijn vanalleactiviteiten met
betrekking totdrink-enafvalwater. Inde
nabije toekomst zaldeaparte Eureau-commissievoorditonderwerp danookopgehevenworden.Hetgeenoverigens niet inhoudt
dathet belangvanditonderwerp daarmee
zouafnemen, •"
ir. M. Gast en ir.J.Boeve

Verschijningsdata
De verschijningsdataende datawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staan op eenovetzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010) 427 41 65.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform. *
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