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V E W I N - I N F O R M A T I E B I J E E N K O M S T OVER N I E U W E
E U R O P E S E REGELGEVING VOOR DRINKWATER

NieuweEuropeseDrinkwaterrichtlijnheeftnauwelijks
consequentiesvoorde
Nederlandsebednjjstak
C A R O U E N H O V E N I E R , VEWIN

Hijziteraljarenaan tekomen, maarlietziet
ernuserieusnaaruitdatdenieuweEuropese
Drinkwaterrichtlijn nogditjaar zalworden
gepubliceerd.AlleLidstaten zijnverplichtde
nieuweRichtlijn binnentweejaar indenationalewetgeving teintegreren.
VoorsommigeLidstatenzaldeRichtlijn ingrijpendewijzigingen metzichmeebrengen.
Nederland zit m eenluxepositie.DeconsequentiesvandenieuweEuropesewetgevingzijn
voordeinvesteringenenbedrijfsvoering van
Nederlandsewaterleidingbedrijven relatie/
gering.Het belangrijkste verschilmetde huidigeregelgeving isdatdereikwijdte vande
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nieuweEuropeseregelgevingzichnietalleen
beperkttotdrinkwaterenwater datgebruikt
wordtindelevensmiddelenindustrie.Dat bleek
tijdenseenVEWIN-informatiebijeenkomstover
'deEuropeseregelgeving voordrinkwater inhet
nieuwemillennium'optojcbruarijl. in
Nieuwegein.
In1993 werdvoorgestelddeoudeEGDrinkwaterrichtlijn uit 1980teherzien.Na
eenjarenlange procedureishetwoordopdit
moment voordetweedekeeraanhetEuropees
Parlement.Dieheeft nogenigetijd omopmerkingen teplaatsenophet laatsteconcept.Als

hetParlementzondermeerakkoordgaat,zal
denieuweRichtlijn dezezomernogvan
krachtzijn.Alshet EuropeesParlementwel
commentaarheeft, zaldeRichtlijn naarverwachtingeindditjaar onder voorzitterschap
vanOostenrijk zijn beslag krijgen.
Debelangrijkste discussiepunten tijdens
detotstandkomingvanhetnu voorliggende
voorstelwarendereikwijdtevandeRichtlijn,
opwelktappunt deRichtlijn vankrachtis (de
hoofdkraan ofdekraan),mogelijkheden voor
ontheffingen, verdergaande kwaliteitseisen,
hetaantalparameters,demeetfrequenties en
analysemethoden.
Alle soorten water
Ir.W.Cramer,werkzaambijhetministerievanVROMennauwbetrokken bijdetotstandkomingvandenieuweRichtlijn, noemdedereikwijdtevandenieuweRichtlijn als
éénvandemeestopvallendeverschillen tussen
dehuidigeennieuweRichtlijn. LeekdeRichtlijn uit 1980zichnoguitsluitend tebeperken
totdrinkwaterdatgeleverdwordtdooreen
waterleidingbedrijfenwaterdatgebruikt
wordtindelevensmiddelenindustrie (bijvoorbeeldfrisdrank), denieuweregelgevingricht
zichopallesoortenwaterdiebestemd zijn
voormenselijke consumptie.Watervialeidingenenwaterinverpaktevorm.LaatstgenoemdesoortwerdindehuidigeRichtlijn inbedektetermengenoemd,maarindenieuweRichtlijn wordtdezeexplicietbeschreven.DenieuweRichtlijn isnietvantoepassingopwater
meteengeneeskundigewerkingofopnatuurlijk mineraalwater.
Indien hetgeleverdewatergeeninvloed
heeft opdevolksgezondheid, kaneenLidstaat
bepalenditwaternietonderdeRichtlijn te
latenvallen.Hierbij kanmendenkenaan
huishoudwater.
Alsvoorbeeldvandeverbredingvande
reikwijdte vandenieuweRichtlijn, noemde
ir.G.W.Ardon,hoofd afdeling Drinkwater,
IndustriëleemissiesenAfvalwaterketen van
hetministerievanVROMookwarm tapwater.
Dittypewatervaltnu nietonderdeWaterleidingwet.Ookwarm tapwater moetvolgensde
nieuweRichtlijn aandedtinkwaternormen
voldoen.Particulierevoorzieningen,zoals
eigenwinningen opbijvoorbeeld recreatieterreinen,kazernesenziekenhuizen zulleneveneensindenieuweWaterleidingwet worden
opgenomen.Voorverpakt water (bijvoorbeeld
bronwater)enwaterdatgebtuikt wordtinde
levensmiddelenindustriegeldtdatdeRichtlijn
wordtgeïmplementeerd indeWarenwet.
Kwaliteitseisen
DenieuweEuropesewetgevingheeft ook
eenruimerewerkingmetbetrekkingtotde
kwaliteitseisen engeeft eenruimerebeschrijvingvankwaliteitscontrole.Hetgaatniet
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alleenomdeparameters diewordengenoemd,
maaroverdekwaliteit inzijn algemeenheid.
DeLidstatenzijn verplichtwaterteleverendat
geengevaarvoordevolksgezondheid kanopleveren.Datbetekentdathetdrinkwatergeen
micro-organismen,parasieten enstoffen mag
bevattendienadeligzijn voordegezondheid.
Bovendienmoethetdrinkwater voldoenaan
normen voorspecifieke parameters.
Denationalenormen mogenniet ruimer
zijndandeEuropese,welstrenger.Deheer
Ardonmelddedatbinnenkort eendiscussiezal
plaatsvinden tussendebedrijfstak enhet
ministerieoveraanvullendeeneventueel
strengerekwaliteitseisen opnationaalniveau.
Hetuitgangspunt voordezediscussieisdatde
kwaliteitvanhetNederlandse drinkwater
minimaal ophethuidigeniveau wordt
gehandhaafd.
Eenanderbelangrijk punt isdevraagop
welkeplaatsindebinneninstallatie denormengelden.Datisaandekraan,maarhierop
iseenaantal uitzonderingen geformuleerd.De
Lidstatenmogennamelijk nietwordenaangesproken opeennormoverschrijding alsdie
wordtveroorzaaktdoorhetleidingnet inhuis.
Ditkanhetgevalzijn vooreenaantalparameters,waarvan koperenlooddebekendste zijn.
Bijeenrisicovaneenoverschrijding worden
vandeoverheidwelpassendemaatregelen
verwacht.Hierbij kanmendenkenaanconditioneringenhetgevenvaninformatie aan
consumenten overdeinvloedvanhetleidingmateriaal binnenshuis opdekwaliteitvan
drinkwater.
Ontheffingen
DeheerCramergafaandatdenieuwe
Richtlijn flexibeler istenaanzien vannormoverschrijdingen.
Lidstatenmogenontheffingen aanwaterleidingbedrijven verlenenvoorparameterwaardenopvoorwaardedatergeengevaar
voordevolksgezondheid isenerookgeen
alternatiefvoorleveringis.Deduur vande
afwijking(en) moetzokortmogelijk zijn,maar
magniet langerdurendandriejaar. Eenverlengingmetnogeensdriejaar, naeenevaluatie,behoort totdemogelijkheden. DeLidstaten kunnendeEuropeseCommissiedaarna
nogeensomontheffing verzoekenvooreen
derdeperiodevanmaximaaldriejaar.DeLidstatendienenechterinzo'nsituatiewelde
redenaantegevenvandeverleendeontheffing eneenplanoptestellenwaarinde
noodzakelijke herstelmaatregelen worden
genoemd.
Alslaatsteopvallendpunt indenieuwe
Richtlijn noemdedeheerCramerhet feit dat
deconsumentgeïnformeerd moetworden
overdekwaliteitvanhetgeleverdedrinkwater.
Ookdit isnieuwenzalindenieuweWaterleidingwet moetenworden beschreven.Dit heeft

nogalwatconsequenties voordewaterleidingbedrijven.

zelfbepalenofdezeparametersadditioneelin
denationalewetgevingworden opgenomen.

Loodnorm
VoorNederlandse waterleidingbedrijven
zalhetoverhetalgemeengeenprobleem zijn
omaandenieuweEuropesenormenvoor
parameters tevoldoen.Datbleekuitde
analysesvandr.ir.A.M. vanDijk, adviseur
waterkwaliteitsnormen vanKiwaO&Aen
drs.G. Oskam,directeur vanWaterwinningsbedrijfBrabantseBiesbosch.Alleendeverlagingvandeloodnormzalconsequentieshebbenvoordeinvesteringenen bedrijfsvoering
vaneenwaterleidingbedrijf Deloodnorm
wordtverlaagdvan50 ug/1naar 10 ug/1en

Risiconiveau
DenieuweRichtlijn bevattwaalfnieuwe
parameters.Daarvanzijn ervijf belangrijk
voordeNederlandsedrinkwatersector.Voor
bromaat,eennevenproduct vanozonisatie,
wordteennormwaardegegevenvan 10 ug/1.
Dehoogstegemiddeldeconcentratie bromaat
dieinhetNederlandsedrinkwater wordtaangetroffen bedraagt 3 ug/1.DeNederlandse
waterleidingbedrijven voldoendusnual
ruimschootsaandevoorgestelde nieuweEuropesenorm.MevrouwVanDijkmerkteopdat
deEuropesebromaatnorm van 10ug/1wel

wordt'getrapt' ingevoerd.Deeerstevijfjaar na
deinwerkingtreding vandeRichtlijn mogen
Europesewaterleidingbedrijven nogwater
met50 ug/1 loodleveren.Daarna,tot 2013,mag
hetdrinkwater maximaal 25 ug/1 loodbevatten.Na2013 zijn ereventueel mogelijkheden
voorontheffing gedurendemaximaalnegen
jaar.DeNederlandse waterleidingbedrijven
strevenernaar vóórhetjaar 2000alleloden
dienstleidingen tevervangen.Openkeleuitzonderingennakanditwordengerealiseerd.
IndenieuweRichtlijn ishetaantalparametersteruggebracht van65naar45. Maar
liefst32 parameterszijn verdwenenomdiverse
redenen.Bijvoorbeeld omdatzezijn verouderd,minderbelangrijk zijn voordekwaliteit
vanhetdrinkwater ofomdatdeEuropese
CommissievindtdatinvullingvandezeparameterseenzaakisvandeLidstaten.Onderde
geschrapteparametersbevindenzichcalcium
enmagnesium,detotalehardheidendeminimaleconcentratie voorcalciumenmagnesium
nacentraleontharding.DeLidstatenmogen

gebaseerdisopeenrisiconiveauvan2sterfgevallenop100.000mensen,terwijl hetverwaarloosbaarrisiconiveau voorgenotoxischekankerverwekkendestoffen inonsland normaal
gesproken 1 op1.000.000bedraagt.Hiervan
uitgaandezoudeNederlandsenormvoorbromaat0,5 ug/1moeten bedragen.Deheer
Oskamweeserop,datdezestrengerewaarde
problemen indepraktijk metzichmeezal
brengen.Omdit tehalen,zaldeozondosering
omlaagmoeten.Hierdoorlopenwehetrisico
dathetdrinkwater onvoldoendegedesinfecteerdwordt.Ditkanproblemengevenmetde
verwijdering vanziekteverwekkendemicroorganismen.
N o r m voor metabolieten
Trihalomethanen alsnevenproductvan
chloringzijn ooknieuwindeRichtlijn. Inde
nieuweRichtlijn wordteenwaardegenoemd
van100 ug/1.InNederlandliggendemaximale
niveausbijbedrijven diechloorgebruikenop
minderdan20 ug/1.Ookdezenorm levertvoor
H2O
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deNederlandse bedrijven dus geen problemen
op.
De voorzorgsnorm voor bestrijdingsmiddelen is,evenals in de huidige Europese Richtlijn, vastgesteld op o,r ug/1voor individuele
pesticiden en 0,5ug/1voor het totaal. Deze
waarden gelden ook voorde afbraakproducten
van bestrijdingsmiddelen (metabolieten).
Mevrouw VanDijk wees erop dat er een discussiegevoerdzal moeten worden overde definiëring van bestrijdingsmiddelen en metabolieten.Alseen stofeen beperkt gebruik heeft
als bestrijdingsmiddel en op grote schaal niet
als bestrijdingsmiddel wordt toegepast of
wordt geloosd door de industrie, is nu niet
duidelijk tot welke categorie de stof behoort.

Addertje onder het gras
Parameters die een strengere normwaarde
hebben gekregen, zijn naast lood onder andere
koper, nikkel en antimoon. De Nederlandse
waterleidingbedrijven zullen geen problemen
ondervinden met deze strengere Europese normen, omdat onze nationale normen nu al
lager zijn ofomdat waterleidingbedrijven niet
verantwoordelijk worden gesteld voor normoverschrijdingen die het gevolg zijn van het
huishoudelijk waterleidingnet.

Denormen voor geur, smaak, troebeling
en kleur zijn op het eerste oog versoepeld.
Maar er schuilt een addertje onder het gras.De
kwantitatieve waarden zijn vervangen door de
algemene opmerking dat ze 'aanvaardbaar
voor de verbruikers moeten zijn en geen
abnormale verandering teweeg brengen'. Dit
is uiteraard een subjectief gegeven. Uit klanttevredenhcidsonderzock zou kunnen blijken
dat eendeel van deconsumenten een betere
kwaliteit wenst, zodat zelfs strengere eisen
dan voorheen noodzakelijk zijn.
De norm voor natrium isversoepeld van
r50naar 200mg/l. Mevrouw Van Dijk voegde
hieraan toedat als Nederland er eveneens voor
kiest een norm voor natrium van 200mg/l te
hanteren, deoverheid mensen met natriumbeperkt dieet (300.000mensen) erop moet wijzen dat zij wellicht flessenwater met een laag
natriumgehalte moeten gebruiken.

Eigen analysemethode toegestaan

toegenomen. Maar omdat de meetmethoden
eenvoudig zijn, kosten zeminder geld.
Lidstaten mogen kiezen voor een eigen
analysemethode. Die zijn dus niet meer voorgeschreven, zoals inde huidige Richtlijn het
geval is.Deanalysemethode moet uiteraard
wel aan een aantal kenmerken voldoen (juistheid, precisie en aantoonbaarheidsgrens). Voor
een aantal microbiologische parameters zijn
deanalysemethoden welgespecificeerd, maar
alternatieve methoden zijn toegestaan alsze
gelijkwaardig zijn.

Strenger
De waterleidingbedrijven kunnen al met
algerust zijn als de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn wordt ingevoerd. Bij de implementatie van de nieuwe wetgeving in onze
nationale wetgeving zal zich echter de onvermijdelijke vraag voordoen in welke mate
Nederland aanvullende en strengere kwaliteitseisen zal stellen dan de rest van Europa. •"

Ook met betrekking tot de waterkwaliteitsbewaking iser een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in de nieuwe Richtlijn. De
tabellen met meetfrequenties zijn teruggebracht van vier naar twee.Het aantal monsters
dat waterleidingbedrijven moeten nemen is

CE-markeringinWaterland
De Machinerichtlijn heeft al in 19515 zijn intredegedaan. De meeste bedrijven zijn inmiddels
opde hoocjte van deverplichtingen diedeze
Europese wetgeving met zich meebrengt, maar
men weet vaak nog niet in hoeverre bij nieuwbouw- en modijicatieprojccten ook daadwerkelijk aan deMachinerichtlijn wordt voldaan.
Dit artikel beschrijft deervaringen bij Gemeaitewaterleidinaen Amsterdam overde CE-markerina van éénvan de installaties.

"Hoewel wij eigenlijk al ruime tijd met de
Machinerichtlijn rekening houden, wilden we
toch een keer een beoordeling van een onlangs
geplaatste installatie door een onafhankelijke
instantie laten verrichten", aldus de heer
Schuurman. De heer Schuurman werkt bij
Gemeentewaterleidingen Amsterdam, bij de
afdeling Ontwikkeling en Ontwerp Productiemiddelen en Gebouwen, alwaar hij de bedrijfsvoorschriften opstelt en het technisch informatiebestand beheert. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie
van een krooshekreinigingsinstallatie in het
duingebied bij Zandvoort. "Aangezien de
bouw van de installatie gedeeltelijk is uitbe20

steed, iseen aantal van de noodzakelijke stappen door deonderaannemer uitgevoerd. Uiteindelijk wordt Gemeentewaterleidingen
Amsterdam echter als fabrikant van de installatie in zijn geheel aangemerkt en ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de
Machinerichtlijn bij ons,"zegt Schuurman.
Juist om te beoordelen ofrisico's,die natuurlijk alles met verantwoordelijkheid te maken
hebben, zijn onderkend en gereduceerd, kan
het nuttig zijn een derde partij bij het project
te betrekken. In dit geval isde keuze gevallen
op SGS,een organisatie die een gespecialiseerde
afdeling op het gebied van CE-markering
heeft. Schuurman: "Wij hebben gekozen voor
een drie-daagse CE-audit, waarbij welater een
uitgebreide rapportage over de installatie hebbengekregen. Deze rapportage stelt ons in
staat in de organisatie rond nieuwbouwprojecten de puntjes op de ite zetten".

Wie doet wat?

De audit isuitgevoerd door de heer Pluym,
van SGSCE-Consultancy: "Bij audits hanteren
we,voorzover mogelijk, een vaste werkwijze,
waarbij wede eisen die de Machinerichtlijn
stelt, vergelijken met de bestaande situatie."
De werkwijze kent devolgende stappen:
inventarisatie van de in de bouw deelne-

Inventariseren van dedeelnemende partijen isbelangrijk, omdat onderlinge afspraken
van invloed kunnen zijn op de verdeling van
de werkzaamheden voor het aanbrengen van
CE-markering. "Men kan bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de onderaannemer een
risicobeoordeling uitvoert en conform Euro-
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mende partijen, om een beeld van de
onderlinge verantwoordelijkheden te krijgen;
beoordeling van deaanwezige documentatie van de installatie;
fysieke beoordeling van de installatie;
uitwerken van de bevindingen, rapportage
aan de opdrachtgever.

