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Nederlands standpunt over herziening
EG-Drinkwaterrichtlijn uitgebracht

kan gesteld worden dat Orpheus 2.0 een
gebruiksvriendelijk model is met een
toegankelijke gebruiksschil, waardoor
nieuwe gebruikers snel en eenvoudig met
het model aan de slag kunnen.
Het opzetten van een eigen schematisatie
voor een geohydrologische berekening
moet echter niet onderschat worden.
Als eenmaal een goede schematisatie voorhanden is, kunnen vervolgens wel snel en
eenvoudig verschillende scenario's doorgerekend worden. Op basis van de testresultaten mag worden verwacht dat
het model een goed bruikbaar instrument
is om vragen over verspreiding van microverontreinigingen vanuit baggerspecie
naar het grondwater te beantwoorden.
Het RIZA hecht er echter belang aan dat
in de nabije toekomst Orpheus 2.0 wordt
toegepast bij de bestudering van reële
baggerspecieproblemen, zodat een betere
inschatting gemaakt kan worden over de
hanteerbaarheid van het instrument in de
praktijk.

November 1996 heeft Nederland haar
standpunt uitgebracht ten aanzien van
het Commissievoorstel tot herziening
van de huidige EG-Drinkwaterrichtlijn
(80/778/EEG). Het Commissievoorstel,
dat ruim een jaar geleden gepubliceerd
werd (Pb. C131/5 d.d. 30.5.95), staat sinds
het Ierse voorzitterschap (medio 1996) op
de agenda van de Raad van Ministers.
Inmiddels heeft het Europees Parlement
zijn advies uitgebracht.

Gebruikenbeschikbaarheid van Orpheus2.0
Met het voltooien van Orpheus 2.0 is een
krachtig instrument beschikbaar gekomen,
waarmee vrijwel alle milieukundige vragen
met betrekking tot baggerspeciedepots
beantwoord kunnen worden.
Het instrument zal door WL in principe
als standaardinstrument bij de bestudering
van baggerspeciedepots gehanteerd
worden. De begeleidingscommissie van het
onderzoek heeft het gebruik van het
instrument aanbevolen aan CIW/CUWVO
werkgroep 5 en aan het IPO vakberaad
waterbodems voor het beoordelen van
effecten van baggerspecieberging, zowel
naar het grond- als naar het oppervlaktewater.
De STOWA heeft het instrument met handleiding gratis ter beschikking gesteld aan
alle waterkwaliteitsbeheerders, provincies
en directies van Rijkswaterstaat. Andere
belanghebbenden, zoals ingenieursbureaus,
kunnen het instrument tegen een redelijke
prijs kopen. Bij WL is een helpdesk
beschikbaar voor vragen en problemen
van gebruikers. Ter introductie van het
instrument is door WL inmiddels een
colloquium georganiseerd.

• •

•

Voorbereiding
De voorbereidingen voor het opstellen van
het Nederlands commentaar waren al enige
tijd voor de publicatie van het Commissievoorstel opgestart, aan de hand van werkdocumenten en conceptteksten.
De beleidsdirectie Drinkwater, Water,
Landbouw van het ministerie van VROM
heeft het bureau van de VEWIN en de
Inspectie milieuhygiëne betrokken bij het
opstellen van de voorbereidende notitie.
Deze notitie is vervolgens begin 1996 ter
commentaar voorgelegd aan andere belanghebbenden en deskundigen, zoals waterleidingbedrijven, waterlaboratoria, het
RIVM en de betrokken departementen.
Na verwerking van de ontvangen reacties
is de notitie omgewerkt tot een conceptstandpunt voor interdepartementaal overleg. Eind november 1996 is het standpunt
vastgesteld.
Instemming op hoofdlijnen
Op hoofdlijnen onderschrijft Nederland
het Commissievoorstel en acht zij een
voortvarende - maar ook zorgvuldige behandeling van belang.
De huidige EG-Drinkwaterrichtlijn is
gebaseerd op een voorstel uit 1975 en is
sinds de vaststelling in 1980 niet meer
geactualiseerd. Met het Commissievoorstel,
dat een algehele herziening van de huidige
richtlijn inhoudt, wordt beoogd om de
richtlijn in overeenstemming te brengen
met de ontwikkelingen op het gebied
van volksgezondheid en technologie.
Een ander doel van het voorstel is om een
aantal tekortkomingen in de huidige richtlijn weg te nemen. Zo biedt de huidige
richtlijn voor de Lid-Staten onvoldoende
mogelijkheden om adequaat om te gaan
met onverhoopt optredende normoverschrijdingen.
Tot slot was herziening ook vereist in
het kader van het subsidiariteitsbeginsel,
waarbij bestaande teksten over het milieu
vereenvoudigd, geconsolideerd en bijgewerkt moeten worden.
Hoewel het voorstel tegen de achtergrond
van deze doelstellingen op hoofdlijnen
wordt onderschreven, is Nederland van
mening dat het voorstel op een aantal
punten onduidelijkheden bevat of zou

moeten worden aangepast. Hieronder
zullen de belangrijkste kritiekpunten aan
de orde komen.
Interne marktbepalingen
Het Commissievoorstel bevat een tweetal
bepalingen die specifiek gericht zijn op
het bevorderen van het vrije verkeer van
drinkwater tussen de Lid-Staten.
Tot op heden kan een Lid-Staat, die
kwaliteitseisen aan het drinkwater stelt die
strenger of aanvullend zijn ten opzichte
van de communautaire minimumeisen,
ermee volstaan dit te melden aan de
Commissie op grond van artikel 130T van
het Verdrag. In artikel 6 lid 4-6 van het
voorstel is nu bepaald dat de Lid-Staat, die
voornemens is strengere of aanvullende
normen te hanteren, de Notificatie-procedure moet volgen en vervolgens soms ook
nog de comité-procédure. Nederland acht
dit onnodig en is van mening dat het voor
Lid-Staten niet te rechtvaardigen belemmeringen opwerpt bij de uitoefening van hun
verantwoordelijkheid een adequaat
beschermingsniveau vast te stellen en de
huidige kwaliteit minimaal te behouden en
waar mogelijk te verbeteren.
Volgens artikel 13 lid 1van het voorstel
mag een Lid-Staat strengere of aanvullende
nationale normen niet toepassen op drinkwater afkomstig uit andere Lid-Staten, als
dit water voldoet aan de communautaire
minimumeisen. Met name in geval van
leidingwater, waar de consument geen
keuze heeft, acht Nederland deze bepaling
zeer ongewenst. Op deze wijze wordt
namelijk het risico geïntroduceerd dat
toepassing van de richtlijn, die primair
gericht is op de bescherming van de
volksgezondheid, zal leiden tot een
verslechtering van de drinkwaterkwaliteit
in die Lid-Staten, waar de kwaliteit van het
drinkwater beter is dan de communautaire
minimumeisen.
Plaats waar leidingwater aan
kwaliteitseisen moet voldoen
In artikel 7 van het voorstel is bepaald dat
leidingwater aan de normen moet voldoen
op het punt waar het uit een kraan in het
pand van de verbruiker komt. In geval van
een normoverschrijding zijn Lid-Staten
echter gedisculpeerd indien kan worden
aangetoond dat de overschrijding te wijten
is aan het particuliere leidingnet van de
consument. Impliciet wordt dus als
uitgangspunt gehanteerd dat het water aan
de normen moet voldoen op het punt van
levering (de hoofdkraan). In dat licht isde^
regeling omslachtig en brengt het onnod'
veel uitvoeringskosten met zich mee: in
geval van normoverschrijding zal steer'
waterkwaliteit aan de hoofdkraan, de
waterkwaliteit 'af tap' en de kwalite'
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de binneninstallatie moeten worden onderzocht.
Nederland stelt dan ook voor om te
bepalen dat het leidingwater op het punt
van levering aan de normen moet voldoen,
waarbij de Lid-Staten verplicht zijn aan te
geven waar dit punt ligt. Lid-Staten zouden
ook verplicht moeten worden maatregelen
te nemen opdat het distributienet niet
vanuit het particuliere leidingnet verontreinigd wordt.
Lood en metaaloplossend vermogen
Nederland onderschrijft de voorgestelde
aanscherping van de loodnorm (van50
naar 10u.g/1)endevoorgestelde invoeringstermijn (5 jaar na inwerkingtreding richtlijn 25 [j.g/1; 15jaar na inwerkingtreding
eindnorm van 10 u.g/1).In het voorstel
wordt een beschouwing met betrekking tot
loodhoudend soldeer gemist, hoewel dit
belangrijke effecten kan hebben op het
loodgehalte van het tapwater.
Op grond van artikel 7 constateert Nederland dat het voorstel Lid-Staten niet
verplicht tot het nemen van stappen ter
vervanging of inwendige bekleding van
binnenleidingen. Hierbij wordt echter
opgemerkt dat het in Nederland weleen
algemeen aanvaard uitgangspunt is dathet
aan de hoofdkraan geleverde water een
zodanige kwaliteit heeft dat de doorgaans
in de binneninstallatie toegepaste materialen (koper en lood) zo min mogelijk
worden aangetast en in oplossing komen.
Vanuit deze optiek stelt Nederland voor
om de in het Commissievoorstel opgenomen pH-waarden voor leidingwater aan
te scherpen tot 7,5-9,0 en als specifieke
parameter de Langelier-index toete
voegen, met alswaarde > =-0,2.
Om gietijzeren buizen tegen corrosie te
beschermen zou chloride als parameter
gehandhaafd moeten worden, metals
normwaarde 150 mg/l.
Pesticiden
Nederland kan zich vanuit het voorzorgprincipe vinden in het vasthouden aande
huidige norm van 0,1 u.g/1voor pesticiden.
Geconstateerd wordt echter dat in deopsomming de - toxicologisch relevante metabolieten, afbraak- en reactieproducten
ontbreken, terwijl aan deze stoffen op
grond vandeRichtlijn Gewasbeschermingsmiddelen bij de toelating van pesticiden
eenzelfde gewicht moet worden toegekend
als aan de werkzame stof.
In overweging wordt gegeven om vast te
houden aan een somnorm voor pesticiden.
Bij hantering van een somnorm zou
in ieder geval een minimumgehalte
moeten worden bepaald waarboven
individuele pesticiden in de som worden
betrokken.

Acrylamide, epichloorhydrine en
vinylchloride
In het Commissievoorstel zijn voor deze
stoffen drinkwaternormen opgenomen van
respectievelijk 0,25,0,5 en 0,5 u.g/1.
Ten principale is Nederland van mening
dat deze stoffen, die voor het overgrote
deel alleen uit kunststof leidingmaterialen
in het drinkwater terecht kunnen komen,
in het kader van de Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEG gereguleerd zouden
moeten worden. Als er toch aanleiding zou
zijn om drinkwaternormen voor deze stoffen te introduceren, dan zouden die naar
mening van Nederland op 0,1 u.g/1 moeten
worden gesteld.
Het betreft namelijk genotoxische carcinogenen, waarbij - vanuit het voorzorgsprincipe - de detectielimiet als norm wordt
gehanteerd.
Chloroform, tetra- en trichlooretheen
Naar mening van Nederland is erin
verband met de vluchtigheid van deze stoffen (opname in het lichaam door inhalatie)
aanleiding om de in het voorstel opgenomen waarden (van respectievelijk 40,40en
70 u.g/1) aanzienlijk te verlagen.
Voor de twee laatstgenoemde stoffen stelt
Nederland waarden voor van respectievelijk 4 en 7 u.g/1.
Overschrijding microbiologische
normen
Met artikel 10van het voorstel wordt aan
de Lid-Staten ten opzichte van de huidige
situatie meer mogelijkheden geboden
om adequaat om te gaan met normoverschrijdingen, diein de praktijk nooit
geheel uit te sluiten zijn. Deze afwijkingsmogelijkheden betreffen echter alleen de
chemische parameters. Ook in gevalvan
microbiologische parameters zijn
normoverschrijdingen in praktijk nooit
voor 100%uit te sluiten, zoals ook inhet
toelichtend memorandum wordt erkend.
Omdat voor deze parameters niet is voorzien in formele afwijkingsmogelijkheden, is
het onduidelijk of het Commissievoorstel
de Lid-Staten de ruimte biedt om adequaat
met dergelijke overschrijdingen om te
gaan.
Onderzoeksfrequentie
In het Commissievoorstel worden bewakings- en auditparameters onderscheiden,
waarbij voor bewakingsparameters een
hoge onderzoeksfrequentie geldt en voor
auditparameters een lagere.
Om de personele en financiële middelen
ter bewaking van de drinkwaterkwaliteit zo
optimaal mogelijk in te kunnen zetten,
stelt Nederland voor om de Lid-Staten ook
voor bewakingsparameters de bevoegdheid
te geven de meetfrequentie te verlagen,

afhankelijk van de fluctuatie en afstand
tot de norm. Dit geldt in het bijzonder
voor ammonium en ijzer, waarvan de voorgeschreven meetfrequentie naar mening
van Nederland vier maal zo hoog isals
voor een goede kwaliteitsbewaking nodig
is.
Hiermee zou bovendien de mogelijkheid
geschapen worden om de microbiologische
parameters (die naar het oordeel van
Nederland ten onrechte bijna allemaal als
auditparameter zijn geclassificeerd) als
bewakingsparameters aan te merken.
Referentie-analysemethoden
Nederland constateert dat de prestatiekenmerken (in termen van nauwkeurigheid, precisie en detectielimiet) nog nader
ingevuld moeten worden en doet hiertoe
een voorstel. Uitgaande van de nadere
invullingvandeze termen wordt opgemerkt
de voorgestelde prestatiekenmerken voor
een aantal parameters niet te realiseren zijn
of te hoge kosten met zich meebrengen in
verhouding tot de relatie van de meting
vanuit volksgezondheidsbelang.
Hierdoor wordt een effectieve en efficiënte
monitoring van het drinkwater gefrustreerd. Daarom wordt een voorstel gedaan
tot aanpassing van de betreffende waarden.
Verdere traject
Verwacht wordt dat de Commissie eind
januari 1997een op onderdelen aangepast
voorstel in zal dienen, naar aanleiding van
het advies van het Europees Parlement.
Bij deze aanpassing zalnaar verwachting
ook het commentaar worden betrokken dat
inmiddels door verschillende Lid-Staten is
uitgebracht.
Onder het Nederlandse voorzitterschap
wordt ernaar gestreefd om op zoveel mogelijk punten overeenstemming te bereiken
over de herziening de de Drinkwaterrichtlijn. Gezien het grote aantal op-en
aanmerkingen dat bij het Commissievoorstel geplaatst is en de (nog) uiteenlopende
standpunten is het echter niet zeker ofde
Raad van Ministers in deze periode toteen
gemeenschappelijk standpunt zal kunnen
komen. Waarschijnlijker is dat de vaststelling van de Richtlijn onder het
volgende voorzitterschap (Luxemburg)
plaats zal vinden.
Nadere informatie: mr.W.F.E. Reinhold,
ministerie vanVROM,internepostcode 630,
Postbus 30945, 2500 GX Den Haag
telefoon 070-3394261; fax 070-3391288.
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