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Kandidaatlidstaten
bereidenzichvoorop
denieuweEuropese
Drinkwaterrichtlijn
Inmeiditjaar warenvertegenwoordigersvanPolen,Estland, Hongarije,Cyprus,SloveniëenTsjechiëte^astbijHetNational InstituteofPublicHealthinTraag ommeerinformatie tekrijgenover
denieuweEuropeseDrinkwaterrichtlijn, enomgebruiktemakenvandeervaringvanexpertsuiteen
aantal lidstaten.Ditnaaraanleiding vandeinjanuarigevoerdebesprekingenmetdeEuropese
CommissieoverdemogelijketoetredingvandezelandentotdeEuropeseUnie.Tijdensdeworkshop
kwamnaarvorendaterbehoefte isaanuitlegovermetnamedepraktischeaspectenvandeDrinkwaterrichthjn, zoalsdeorganisatievande bemonstering,deanalyses, hetomgaanmetoverschrijdingenendeverantwoordelijkheid voorde kwaliteitvanhetgelevcrdewater.Elk kandidaatland
voorzietproblemen metbepaaldekwaliteitsparameters, enalsduidelijkegemeenschappelijke bottleneckkwamdeorganisatievande monsternamenaarvoren. Inveel landenontbreekteenadequate
wetgeving diehetmogelijkmaakt toegang tekrijgen totpercelen.
Namens deEuropeseCommissiegaf
Ierotheos Papadopoulos eentoelichtingop
denieuweDrinkwaterrichtlijn van november vorigjaar (2).Hierbij werdmetname
stilgestaan bijdeverschillen tussendeoude
endenieuwerichtlijn. Hijbenadruktedat
dekwaliteitseisen indeze'tapwater richtlijn' gelden voorhetpunt waar normaliter
watervoorconsumptiegetapt wordt.
Andereaspecten dieaandeorde kwamen
warendebeperkingvanhetaantalinde
richtlijn opgenomen parameters overeenkomstighetsubsidariteitsprincipe, overschrijdingen vandenormen doorkwaliteitsveranderingen indebinneninstallatie
endeverplichting vandelidstatenom
informatie teverstrekken overdekwaliteit
vanhetgeleverde water.
WennemarCramer besprakdeverplichtingendievoortvloeien uitArtikel 10 ten
aanzienvanchemicaliën enmaterialen.Hij
gingookinopdestand vanzaken rondde
ontwikkelingvanhetEuropanApproval
Schemevoormaterialenincontact met
drinkwater(3).
OwenHydesvande'DrinkingWater
Inspectorate'inhetVerenigd Koninkrijk
behandelde inmeer detailArtikel 2lidia
alsmedeArtikel 3 lid2a,diedelidstatende
mogelijkheid gevenomwater voor bepaalde

gebruiksdoeleinden aldanniet indewetgevingvoordrinkwater optenemen,mitsdit
geennadeligegevolgen heeft voordevolksgezondheid.
Voortswerden inleidingen verzorgd
overmicrobiologische aspectenenmet
nameoverdeproblemen bijdenormalisatie
vananalyse-methoden (ColinFrickervan
Thames WaterUtilities),overeen nieuwe
opzet voorgegevensverwerking inDuitsland(HansJürgenGrummr, Umweltbundesamt)enover toxicologischerisico'sbij
normoverschrijding (AndreasGrohmannen
Tamara Grummt, Umweltbundesamt).
Na discussieoverdezeonderwerpen,die
vooralgericht wasop informatieverstrekkingenkennisoverdracht, wasinhettweede
deelvandeworkshophetwoordaande
kandidaatlidstaten omeentoelichtingte
gevenopdesituatieinhuneigen land.

Problematiek vande kandidaatlidstaten
KyriakiIoannou (Cyprus,Ministryof
Agriculture,NaturalResources,Environment,WaterDevelopment)gafaandatde
problematiek rond drinkwater opCyprus
nietzozeervankwalitatieve maar eerdervan
kwantitatieve aard is.Dooreenreekslange
drogezomersiserinbepaaldedelenvan het

eiland eengroot tekorraandrinkwater.
Drinkwater wordt bereiduitgrondwater
(35%) enoppervlaktewater (65%) ensinds
1998 ookuitzeewater.Door overexploitarie
treedt plaatselijk verziltingvanhetgrondwarer openoverschrijding vandeEuropese
normen voorchloride,natrium en sulfaat.
Dezeproblemen zullen opgelost worden
dooroverschakelingopalternarieve bronnen,mengingvanwaterenrealisatievan
kleinschaligezuiveringsinstallaties.Aanpassingvandenationale wetgevingisnodigom
demonstername inpercelen mogelijk te
maken.
Desituatie inPolenwerdbelichtdoor
JanuszSwiatczak (Ministry ofHealthand
SocialWelfare,Department ofPublic
Health).InPolenis80tot90%vandebevolkingaangesloten opdeopenbare drinkwatervoorziening.Polen verwacht problemen
metdeEuropesenormen voor ijzer,
mangaan entrihalomethanen,metname
chloroform, enzaldezuiveringstechniek
daarvoor moeten aanpassen. Daarnaast
komt insommigegebieden loodvan
natuurlijke oorspronginhetwater voor.
Hetgrootstestruikelblok watbetreft implementatievandeDrinkwarerrichtlijn ziet
Polenindekwaliteitscontrole vanhetgeleverdewater, toegangtotpercelen,organisatievandemonitoringende monstername
verplichtingen, specifieke analysetechnieken
endekwaliteitscontrole vande laboratoria.
Namens hetgastland Tsjechië sprak
Frantisek KozisekvanhetNational Institute
ofPublicHealth,National Reference Centre
for DrinkingWaterzijn zorguitoverher
bemonsreren vanpercelen, waarvoorde
benodigde wetgevingontbreekt.InTsjechië
heeft 86%vandebevolkingtoegangtotde
openbaredrinkwatervoorziening. Drinkwaterwordtvoor55,4%geproduceerduir
oppervlakrewater envoor44,6%uitgrondwater.Deervaring leert echterdatdeconsumenten vanhuneigenbron met goedkoper
watergebruik blijven maken,ooknadatzij
aangesloten zijn opdeopenbare drinkwater
voorziening.Erbestaatgeengoedinzichtin
dekwaliteit vanhetgeproduceerde water
omdat veelparameters nooitgemeten zijn
inTsjechië.Parameterswaarmogelijkeoverschrijdingen vandeEuropese normen
verwacht wordenzijn, organische oplosmiddelen,arseen,benzeen, chlooretheen,
mangaan, nikkel,loodenijzer.
Desituatie inHongarije werd samengevatdoorMihalyCsanady(National Institute
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ofEnvironmental Health).In Hongarije is
90% vandebevolking aangesloten opde
openbaredrinkwatervoorziening enheeft6%
toegang toteenopenbarestandpijp. Vrijwel
alhet water wordtgeproduceerd uit grondwater, met name via oeverinfiltraatwinning
langsdeDonau.Daarnaast zijn erdiepe
winningen met water dat ammonium, organischestofen methaangas bevat.Dezebronnen zijn gevoeligvoorsecondaire besmetting,waarbij door nagroei van bacteriën
nitrietvorming (concentraties tot 6mg/l) in
hetdistributienet optreedt. Demeeste
bestaande drinkwaterinstallaties werken
niet efficiënt indeverwijdering van ijzer en
mangaan.Hetgrootste probleem voor
Hongarije isechter het vannaturevoorkomendearseen ingrondwater. Dearseenproblematiek heeft dehoogste prioriteit.Er
bestaat onvolledig inzicht in het voorkomen
van microbiologische verontreiningen ende
aanwezigheid van nevenprodukten vande
desinfectie.
VoorEstland sprakAareLaht (Health
Protection Inspectorate,Central Laboratory
ofChemistry).InEstland heeft 75%vande
bevolking debeschikkingover drinkwater
viadeopenbaredrinkwatervoorziening. Eén
derdevan het water wordt bereid uit oppervlaktewater en tweederde uit grondwater.
Deproblemen met hetgrondwater zijn per
gebied verschillend en betreffen natuurlijke
radioactiviteit, nitraat en waterstofsulfide
gehalten en ijzer. Eengroot probleem
vormen deondiepeputten, waar onbehandeld afvalwater in terecht komt, resulterend
in faecale besmetting enverhoogde nitraatgehalten. Indekustgebieden kandoor
optrekking vanzout water overschrijding
vandenatrium,chlorideen sulfaatnormen
optreden, het water isergaggressiefen tast
het leidingmateriaal aan.Tevenskomt in
sommigedelen vanhet land overschrijding
voordoordeaanwezigheid van natuurlijk
fluoride in hetgrondwater. Groteinvesteingen zijn nodigvoorde implemenratie
andeDrinkwaterrichtlijn, voor vervanging
vanleidingen en verbetering vandedrinkwaterzuiveringsinstallaties. Voorveelparameters vandenieuwe Richtlijn zijn geen
gegevensbekendom tebeoordelen ofaande
eisenvoldaan wordt.
Desituatie inSloveniëwerd toegelicht
doorAlesPetrovic(PublicHealth Institute of
Slovenia,Environmental Health).InSloveniëis86%vandebevolking aangesloten op
« S p e openbaredrinkwatervoorziening. Ongeveer73%vandebevolking ontvangt drinkwater uit grondwaterbronnen. Dehoeveelheid water diegeleverd wordt isniet altijd
voldoendeomdebehoefte tedekken.Het
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grondwater isvandusdanige kwaliteit dat
alleendesinfectie nodigis,hetgeen niet
altijd plaatsvindt. Erwordengeen onoverkomelijke problemen verwacht metde
implementatie vande Drinkwaterichtlijn.
Incidenteel worden overschrijdingen gemetenvandenorm vooratrazine en nitraat in
landelijke gebiedenen tevensvandemicrobiologschenormen.Sloveniëstreeft naar een
grootschaligedrinkwatervoorziening met
eenprofessionele bedrijfsvoering, omdat
veelinstallaties worden beheerd dooronbevoegdeleveranciers ennaar bescherming
vanderuw warerbronnen. Eenderde vande
bevolkingontvangt water uit gebieden die
geenofficiële beschermingsmaatregelen
kennen.

OokinBrusselzalnoghetnodigewerk
verzet moeten worden,omdelidstaten meer
duidelijkheid teverschaffen. Deonlangs
ingestelde 'StandingCommittee on DrinkingWater'gaatzichopkorte rermijn
buigen over bemonsteringvoorstellenvoor
lood,koper,nikkelenradioactiviteit.Ook
het E.A.Sbehoort mede tot het takenpakket
vandezeCommissie.C
1

Adriana Hulskoning,
HASKONING (Technisch adviseur
Drinkwater DG 11 Europese
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Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Werk aan de winkel
Het isduidelijk datelkland specifieke
problemen kent met het voldoen aande
kwaliteitseisen voordrinkwater. Demeeste
problemen zijn echter met bestaande technieken oplosbaar. Hiervoor zullen inde
komendejaren grote investeringen nodig
zijn.Estland schatdat indekomende10
jaar alleenal250tot 500miljoen Eurogeïnvesteerd moet wordenomdeEuropese
regelgevingophetgebied vandrinkwater te
kunnen voldoen.Ingrijpender zijn de
problemen rond deorganisatie vande
kwaliteitscontrole.Om toegang tot percelen
tekunnen krijgen zalindemeeste landen
eenaanpassingvandenationale wetgeving
noodzakelijk zijn.Vaakbestaat weinig tot
geeninzicht indewaterkwaliteit enzal
zowelhetaantal monsters alshet aantal
gemeten parameters sterk uitgebreid
moeten worden.
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Gelderland tracht verdroging tegen te gaan
DeprovincieGelderlandheeftsubsidievrijgemaaktomdeverdrogingindeprovincietegentegaan.
Gelderlandwilditfinancieren methetgeldvandeopbrengstuitdegrondwaterheffing.
Dezesubsidiewordt toegekend aan
projecten waar deverdrogingookis
ontstaan door grondwateronttrekking.
ProvincieGelderland heeft daarnaast het
Ministerie vanLandbouw,Natuurbeheer en
Visserijgevraagdomrijkssubsidie toete
kennenaandeverdrogingsbestrijding van
deGeldersenatuurgebieden.Aandit verdrogingsbestrijdingsproject zullen ook instantieszoalsdewaterschappen, waterleidingbedrijven, natuurbeheerders en belangenorganisaties meewerken.
Deprovincieheeft aaneenzestal projectensubsidie toegekend.DeHogeVeluwe,

één vandeprojecten datvoorsubsidie in
aanmerking komt,wilbekijken ofermogelijkheden zijn omzandverstuivingen in het
park tebehouden en tevergroten.Deze
specialenatuurinrichting kandegrondwaterstand doen stijgen.
Waterschappen alsRijnenIJsselen
ValleienEemonderzoeken de maatregelen
omgrondwaterpeil teverhogen in verschillendeGeldersenatuurgebieden waardoor de
zogenoemde nartenatuur weereenkans
krijgt.
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