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Het belastenvaneenspecialeintergouvernementeleorganisatie metlietwatermanagement
ineenstroomgebiediseengedachtedieveel bijvalgeniet.DeInternationale Rijncommissie
(IRC)iséénvandeoudstesrroorngcbicdsorgamsatiesinEuropa.Na liaaroprichting in1950
werddeIRCgeconfronteerd meteenvoortgaandeverslechtering vandeRijnwaterkwaliteit.In
reactiehieropwerdenbinnendecommissie
oplossingen uitgewerkt,dienuhunvruchten
afwerpen.
Vaneenopenrioolisderivierveranderd
ineenstroomwaarindevuilvracht sterkis
verminderd enwaarinvanecologisch herstel
sprakeis. DeIRCwordtdanookbeschouwdals
hetvoorbeeldvoorandere internationale
stroomgebieden.DeRijncommissie koneen
succesvollerolspelen,omdat zebeschikteover
eenadequatestructuur en bevoegdheden,strategischevisiesénomdat menooghadvoor
privateengenerieke initiatieven.
DeInternationale Rijncommissie heeft
eenbelangrijke rolgespeeldbijhetgenereren
enverspreidenvankennisoverdekwaliteit
vanhet stroomgebied.
Doorhetharmoniseren vanmeet-enanalysemethoden,hetinstellenvaneennetwerk
vanmeetstationsenvaneenwaarschuwingsenalarmeringssysteem endoorhetverzamelen
enuitwisselenvangebiedsspecifieke detailinformatie werdinzicht verkregenindeaard,de
ontwikkelingendeherkomstvandevervuiling.BinnendeIRCwerddebenodigdekennis
voorhetinterpreteren vandezemeetresultaten
uitgewisseld.Hierdoorontstondmeerconsensusoverdenoodzaakomproblemenaante
pakken.DeIRC-activiteitenresulteerden daarnaastineentoenemend inzicht indetechnischeenfinanciële mogelijkheden omdevervuilingterugtedringen.Bovendienwerdin
IRC-verbanddenodigeecologischekennisvergaard,ondermeerindevormvaneeninventarisatievanpotentiële habitatsvoortrekvissen
envandebarrièresdiedezevissenophunreis
stroomopwaarts tegenkunnen komen.

onderhandelingen deactiviteiten vandelidstatenwetentecoördineren.Zijbooddeoeverstaten eenplatform voorhetbeleggenvan bijeenkomsten,waareenprobleemaanpak kon
wordenuitgewerkt.HetIRC-secretariaatdroeg
zorgvoorhetopmaken,vettalen enverspreidenvannotulen,rapportenjaarverslagen en
verdragsteksten.Doorhetuitbrengen vande
periodiekRheinAktuellenenigepopulairwetenschappelijkepublicaties overdeRijnzalmzorgdehetsecretariaatookvoorhetverhogenvandepolitiekeenpublieke betrokkenheidbijde Rijnproblematiek.
Structuur en bevoegdheden
DeIRCheeft succesvolkunnen bijdragen
aandeaanpakvandeRijnvervuiling,omdatze
beschikteovereenadequatestructuur enover
adequatebevoegdheden.Destructuur ende
bevoegdheden vandeIRCzijn indeloopder
jaren veranderd.In 1950begondeIRCalseen
kleineninformeel overlegorgaan datzichprimair richtteophetuitwisselen vankwaliteitsgegevens,dochdetoenamevandechlorideconcentratiezorgdealsnelvooreenuitbreidingvanhetaantalwerkeenheden,omdat
diverseaspecrenvandezeproblematiekmoestenwordenbelicht.Deze werkgroepstructuur
werdin 1963 geformaliseerd inhetVerdrag
vanBern.Nieuweproblemen leidden nadien
opnieuw toteentoenamevanhetaantalwerkgroepen.Dewerkgroepen hebbeneenhooggeplaatste ambtenaar uit éénderoeverstatenof
vandeEuropeseCommissiealsvoorzitter,om

eenoptimalewisselwerking tussen nationale
eninternationale ontwikkelingen tegaranderen.Omdeactiviteiten vandewerkgroepen
onderling tecoördineren wordt minimaaleenmaalperjaarplenair doordelegariesuitde
oeverstaten vergaderd.Het voorzitterschap
vandezeplenairevergaderingwordtbijtoerbeurtvervulddooréénvandedelegaties.De
IRC-voorzitterzorgtinsamenspraak metde
delegatieleidersvoordetussentijdse aansturingvandewerkgroepen.Zoweldewerkgroepenalsdeplenairevergaderingwordenondersteund dooreenpermanent sectetariaat.De
politiekebetrokkenheid bijdeIRC-werkzaamhedenbleeflangetijd bescheiden.Indejaren
'50en'60warenhetprimairambtenaren uitde
oeverstatendiecontacten viadeIRConderhielden.Demoeizameonderhandelingenover
eenaanpakvandechlorideproblematiekende
toenemendezorgoveranderevormenvanvervuilingleiddenerevenweltoedatdepolitieke
topuitdeoeverstaten meerberrokkenraakte.
Sinds 1972 confereren deministers metenige
regelmaatoverdekwaliteit vandeRijn.De
ministersconferentie isindepraktijk steeds
meeralsherhoogsteIRC-orgaangaan fungeren.DeIRC-werkgroepenrichttenhun rapportagesenaanbevelingen totde confererende
ministers.Dezevoorzienvervolgensdecommissievannieuwetaken.Dediscussieoverde
chlorideproblematiek leiddetoteen formele
verbreding vanhettakenpakket vandeIRC.
ViahetVerdragvanBernkreegdeCommissie
hetmandaatommetunaniemestemmenaanbevelingen tedoenoverdeaanpakvandevervuiling.Eennadereconcretiseringvandeze
takenvolgdetoenin1972doordeverzamelde
ministersaandeIRCopdrachtwerdverleend
omeenRijnzout-eneenRijnchemieverdraguit
tewerken.HerRijnactieprogrammazorgdeer
in1987voordatdebevoegdhedenvandeCommissiezowelininhoudelijke alsin geografische
zinverruimdwerden.Naasthetmonitorenvan
dekwaliteitsontwikkelingenhet identificeren
enprioriterenvanprobleemstoffen, hetvaststellenvanacceptabeleemissiesenimmissies
kreegdeIRCooktakenenbevoegdheden ophet
gebiedvandeecologieenhydrologie.DeIRC-
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focusverschoofhiermeevande hoofdstroom
naarhetgehelestroomgebied.
Strategische visies
DeIRCheeft steedskunnen werkenop
basisvaneenstraregischevisieopdeproblematiek inhetRijnstroomgebied. Zowelhet
Rijnzoutverdrag,hetRijnchemieverdragals
hetRijnactieprogramma boden dergelijke
strategischevisies.Doorhetverwoordenvan
doelstellingen eninstrumenten vormdenzij
eenkadervoordesuccesvolleveranderingsprocesseninhet Rijnstroomgebied.
DestrategischevisieopdechlorideproblematiekwerdinhetRijnzoutverdrag gespecificeerd.Aanvankelijk bestonddezevisieuitnate
strevenchlorideconcentraties en-vrachtenen
uitplannenomdelozingen indeElzasgefaseerdtereduceren.Ineenlaterstadium werd
devisieuitgebreid meteenplanomzoutkwelwateruitdeWieringermeeromteleiden.VerzetuitdeElzaswasdebetaanhetwijzigenvan
deaanvankelijke visie.Destrategischevisie
inzakedechemischevervuilingwerdgeconcretiseerdinhetstrevenomdelozingenvan
'zwarte'-lijststoffen tebeëindigenendievan
'grijze'-lijststoffen teverminderen.DeIRC
kreegdetaakomgedetailleerde aanbevelingen
tedoenomdeemissiestereguleren.Deterugkeervandezalmvormdehetcentraleitemin
hetRijnactieprogramma, destrategischevisie
overhetecologischherstelvanhetstroomgebied.Viatussendoelstellingen indevormvan
reductiemaatregelen enmaatregelen inzakede
hydrologieenmorfologie vanhetstroomgebiedvondendeinNederland enDuitsland
levendeambitiesophetvlakvan natuurontwikkelingeenvertalingopstroomgebiedsniveau.
DebinnendeIRCvigerendestrategische
visieszijngeleidelijkaantot ontwikkeling
gekomen.Ophetbereikenvanconsensusover
relevanteprincipes,volgdevervolgensovereenstemmingoverdenatestrevendoelenende
hiertoebenodigdeacties.Hierdoorzorgdende
strategischevisieszowelbinnen alsbuitende
IRCvoorhetcreërenvanbetrokkenheid bijde
Rijnproblematiek. BinnendeIRCzorgdenzij
vooreendiscussieoverkwaliteitsparametersen
meetmethoden,dekeuzevanemissie-en
immissienormen,rampenpreventie, natuurontwikkelingenhetconstruerenvanvispassages.Dankzij destrategischevisiesveranderde
nietalleendewerkgroepstructuur vandeIRC,
maarkonookdesocialeafstand tussende
nationale(onderzoeks)instantiesverminderen,
waardoordeIRCeenintermediairerolinde
kennisgemeenschap kongaanvervullen.
BuitendeIRCdroegendevisiesbijaande
zelfsturing diehetbedrijfsleven indevorm
vandeontwikkelingvan milieutechnologie
tentoonspreidde enaanenigepubliek-private
initiatieven.Ookdroegendestrategischevisies
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bijaanhetvergrotenvandepubliekebetrokkenheid bij hetvraagstukvandeRijnkwaliteit,vooraltoenwerdgekozenvooreenherkenbaarstreefbeeld indevormvandeterugkeervandezalm.Dejuridische vormgeving
vandevisiesbleekindepraktijk weinigrelevant.Vanhet formeel ratificeren vanteksten
ginggeenkatalyserendewerkinguit.Bij de
Fransekalimijnen werdalafvalzout opgeslagen,terwijl hetdaartoestrekkendeprotocol
pastweejaar laterwerdgeratificeerd. Deuitwerkingen vanhetRijnchemieverdraginstofspecifieke emissienormen werden pasgeratificeerdnadatdeindustrie haartechnologiehad
aangepast.Hetinstudienemenvaneenstof
binnendeIRCbleekveelalvoldoendeaanleidingomopnationaal niveau allerleimaatregeleningangtezetten.Bijhet Rijnactieprogramma werddanookafgezien van formele
ratificatie.
Private initiatieven
DeIRCheeft devruchten kunnen plukken
vandeinitiatievendieparticuliereorganisatiesinhetstroomgebied hebbengenomen.
NadatdeStichtingReinwater bijhetEuropees
HofvanJustitie hetjuridisch precedenthad
verkregendatzowelderechteropdeplekwaar
vervuilingwordtveroorzaakt alsderechter
waardeschadewordtgeledencompetentis
omineengeschiluitspraaktedoen,startten
ookanderepartijenjuridischeprocedures.
Naast tuinders uit hetWestlandgingenookde
Nederlandsedrinkwaterbedrijven procederen
tegendechloridelozingen vandeFransekalimijnen.Deslachtoffers vanderampbijde
ZwitserseondernemingSandozendegemeenteRotterdam wistenlouter doorhetdreigen
meteengangnaarderechtersuccesteboeken.
Sandozhonoreerdevrijsnelallebijhaargedeponeerdeclaimsendegemeente Rotterdam
wisteenaantalconvenanten aftesluiten
waarindebetrokkenondernemingen aanzienlijke lozingsreducties toezegden.
Dezeprivateinitiatieven bodendeIRCde
mogelijkheid omzichteconcentrerenophet
creëren vannieuwestrategischedeelbelangoverstijgende visies,metalsdoelhetmotiveten vaneengrootaantalactoreninhet
stroomgebied.Dezetaakvetdeling tussenprivateenintergouvernementele initiatieven
bleekbijzonder vruchtbaar.
Generieke initiatieven
Naastprivateinitiatieven warenookmeer
generiekeinitiatieven vanbetekenisvoorde
activiteitenvandeIRC. Daarwaterkwaliteitsvraagstukken ookbijandete internationale
organisatiesgeagendeerd stonden,konersprakezijnvaneenwisselwerking tussendemeer
generiekeinitiatievenendeIRC-activiteiten.
Deonderhandelingen binnen deIRCzijn in
positievezinbeïnvloed doorinitiatieven dieop

eenhogerruimtelijk schaalniveau werden
genomen.Bijhetopstellenenhetuitwerken
vanhetRijnchemieverdrag kondeIRCprofiterenvandeeldersopgedaneervaring.Zowaren
de'zwarte'en'grijze' lijsten vanhetRijnchemieverdraggrotendeels ontleend aandeOslo
DumpingConventieenhet concept-Europees
Rivierenverdrag.Denadereuitwerkingvan
hetRijnchemieverdrag instofspecifieke emissienormengeschieddesynchroonmetdeuitwerkingvandeEG-KaderrichtlijnvoorOppervlaktewateren.Dankzij dezeEuropeseinspanningen kondeIRCmaatwerk leveren.Doorde
IRCwerdprioriteitgelegdbij hetaanpakken
vanstoffen dieeenbedreigingvoordedrinkwatervoorzieninginhet Rijnstroomgebied.
Hetopstellenvanlozingsnormen voorandere
stoffen lietzijaandeEuropeseGemeenschap
over.DeEG-normen werdenvervolgensdoor
deIRCovergenomen,waardoorzeookinde
nietEG-lidstaatZwitserland vankrachtwerden.Vaneenbeïnvloedingvanactiviteitenop
stroomgebiedsniveau enmeergeneriekeinitiatievenbleekanderzijds eveneenssprake.
Hettotstandkomen vanhet Rijnactieprogrammaleertdateropstroomgebiedsniveau consensusoververdergaandeambitieskonwordenbereiktdan binnen deEuropeseUnie.
Dezeconsensusvormdeophaarbeurteen
inspiratiebron voorhetontwikkelen vannieuweEuropeseregelgeving.
Conclusie
Degeschiedenis vandeIRCleertdateen
stroomgebiedsorganisatie vanbetekeniskan
zijn voordeaanpakvanwaterconflicten. Door
hetvergarenenontwikkelen vankenniskan
zijdebetrokkenoverhedenenngo's dezelfde
'feiten' alsvertrekpunt vandenkenbieden,
watbelangrijk kanzijnbijhetagenderen,het
prioriterenenmonitoren van maatregelen.
Doorhetfaciliteren vandeonderhandelingen
kanzijbijdragen aanhetstructureren vande
communicatie.Omadequaat tekunnen functioneren moetdestroomgebiedsorganisatie
echteraaneenaantal voorwaardenvoldoen.
Zijdient nietalleenovereenadequatestructuurenvoldoendebevoegdhedentebeschikken,maarookovereenaansprekendestrategischevisiediebinnen enbuiten deorganisatie
naderkanwordenuitgewerktenkaninspirerentotconcreteacties.Daarnaastmoetmen
binnen eenstroomgebiedsorganisatie ooghebbenvoorprivateengeneriekeinitiatievenover
dewaterkwaliteit, omdatdezeeen belangrijke
aanvullingopdeintergouvernementele
onderhandelingen kunnen vormen, f
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