betereafstemming nodigtussendeverschillendewatergerelateerderegelgevingen alsde
Kaderrichtlijn Water,deGrondwaterrichtlijn endeDrinkwaterrichtlijn. Overhet
overstappen vaneenuniforme norm voorde
pesticiden(o.iug/1)naar gedifferenrieerde
normen opbasisvaneventuelegezondheidseffecten warendemeningen verdeeld.
Besprekingvanindividueleparameters liet
hetvolgendebeeldzien:voorcyanide,kwik
enseleniumzijn zeveelalnierrelevanten
kunnen zewordengeschrapt,voorantimoonversoepeldenvoortoevoegingvan
fluoride magdenorm worden aangescherpt.
Veeldraagvlakbestond voor het opnieuw
instellen vaneenminimum hardheid(calcium)vooronthard enontzout watet.Voor
koperennevenproducten van desinfectie
wildemenvooralderecenteen toekomstige
ontwikkelingen bijdeWHOvolgen.De

meningen warenverdeeld overhetschrappenvanchlorideensulfaat; bij stemming
bleekeenmeerderheid voorhandhaven van
dezeparameters.

Microbiologische parameters
Opmicrobiologisch gebiedwerdaandachtgevraagd voordeverplichte equivalentietesten conform ISO17994.Deaanwezigen
willeneenpan-Europesestudie,bij voorkeur
gerelateerd aanwatettypeenniet aan
geografische grenzen.Dehuidige beproefde
parametersE.coliendecoliformen hebben
eenbewezenstaatvandienst;toevoegenvan
nieuwemicrobiologischeparameters zalniet
leidentoteenbeterekwaliteit.Risicobenaderingisdaarvooreenbetermiddel.Opnemen
vaneenparameter voorLegionellawerd dan
ookafgewezen, hoewelmonitorenopLegionellaalsbelangrijk werdervaren.Verderis

aandacht nodigvoormoleculaire methoden
endevertaalslagdaarvannaar regelgeving.
Bemonsteringvandrinkwater dientconform ISO19458tewotdenuitgevoerd, waarbijdegebruikre methode (welofnietdoorstromenendesinfecteren) moet afhangen
vanhetdoelvandemonstername.Derisicobenadering moetdeplaatsenfrequentie van
monstetnamebepalen:dehuidige frequentieindeDrinkwatetrichtlijn wordtalste
laagervaren.Andereparametetsdieaande
ordekwamenzijn:Clostridiumperfringens,
koloniegetallen en enterovirussen.

EDC's
Voorlopigverschijntgeen aanbeveling
vooreenparameter voor hormoonverstorendestoffen (EDC's):eristeweinigkennisover
hun vóórkomenenrisico'svoordevolksgezondheid.

ACHTERGROND

S T A N D P U N T E N VISIE VAN DE N E D E R L A N D S E DRINKWATERSECTOR

EvaluatieEuropese
Drinkwaterrichtlijn
HoereageertdeNederlandsedrmkwatersectoropdeevaluatievandeEuropeseDrinkwaterrichtlijn?
Hetstandpuntvandedrinkwaterbedrijvenwerdbepaaldop7oktoberindedoorVEWINgeorganiseerdeworkshop'EvaluatieEuropeseDrinkwatemchtlijn' eningebrachtop9en10oktoberindevergaderingvanEureau-i,waardeevaluatievandeEuropeseDrinkwater-richtlijncentraalstonden
waareenstandpuntwerdvoorbereidvoorhetdrinkwaterseinmaropzyen28oktober(ziehetverslag
oppagina44e.V.).
Gezienhetstrategischekarakterenhet
effect vandeEuropeseDrinkwaterrichtlijnop
deprimairetakenvan drinkwaterbedrijven
wastijdensdeVEWIN-workshophetmanagementvandrinkwaterbedrijven enwaterlaboratoriavertegenwoordigd.Toenisvooralingegaanopdetweespecifieke discussiestukken
diehetmeesteeffectsorteren:risicomanagementenhormoonverstotendestoffen.De
Nederlandsedrinkwatetsectorisvoorstander
vanrisicomanagemenrenzietwaterveiligheidsplannen alseenmogelijke aanpak.
Omdatveelelementenvan risicomanagement
nualwordengehanteetd doordeNederlandse
waterleidingbedrijven (deelswettelijkverplicht,bijvoorbeeld eeninfectierisico van
1:100.000voormicrobiologischeverontreinigingen)werdgepleitvootintegratievande
diverseplannenenwerkwijzen omdubbel
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werktevoorkomen.Infeitezoueenwaterveiligheidsplanonderdeelmoetenuitmakenvan
eenintegraal kwaliteitsmanagementsysteem.
DeNederlandsewaterleidingsectorzalzich
nietverzetten tegeneenverplichting,maar
zetdaarweltegenoverdatdoordeuitgebreide
procescontrolevanbrontottap,viarisicomanagement,demeetfrequentie vanbepaalde
parameters,deproductcontrole,gereduceerd
moetworden.Normenblijvenechternodig
alsreferentieenvoorpositiebepalinginhet
maatschappelijkverkeer.Vooraldeklantzal
waatdeblijvenhechtenaannormenalsteken
vanveiligenbetrouwbaardrinkwater.Bovendienvindtdesectordateenuniforme Europeseaanpaknoodzakelijk is.Daarmoeteerst
nogervaringmeewordenopgedaanvoordat
waterveiligheidsplannen verplicht kunnen
wotdenindeEuropeseregelgeving.

Tenaanzien van hormoonverstorende
stoffen werdgeconcludeerd datdezein zijn
algemeenheid eenprobleemzijn inhet
oppervlaktewater.Opbasisvanrecent
onderzoekvanKiwaWaterResearchen het
Frauenhofer Instituut blijkt echterdat hormoonverstorendestoffen bijdehuidigewinningenzuiveringgeenprobleemzijn voor
drinkwater.Dezestoffen zijn slechtssporadischaangetoond inhetdrinkwater endan
noginzeergeringeconcentraties (zieH 2 0
nt.22van7novemberj.L).Daarnaast leeft
het besefdatgezondheidsrisico's eerderzullenontstaan doorblootstellingaandeze
stoffen viavoedseldanviadrinkwater.Kennisovervóórkomenvandezestoffen enrisico'svoordevolksgezondheid achtmen te
beperkt.Desectorisdaaromgeenvoorstandervannormen dieopdit moment onvoldoendekunnen worden onderbouwd.Wèlis
desectorvoorstander vanhet monitoren van
dezestoffen, met nameindebronnen,en
onderzoeknaarde gezondheidskundige
aspecten.Mogelijkdatditonderzoek inde
toekomst informatie kangevenvoornormstelling.
Naastdezetwee hoofdonderwerpen
werdingegaanoptweeandere onderwerpen.
Inhetdiscussiestukoverchemischeparameterswordtgeopperddehuidigenormvoor
bestrijdingsmiddelen indrinkwater,0,1 g/l
alspolitieke/ethische norm,lostelatenen
denormstelling rebaserenop toxicologische
gronden.DeNederlandse drinkwatersectot
ishierechtersterktegengekant,vooral
gezienhet feit datdithetingezettebeleid

Vandezeomvangrijke groepstoffen zijn
indemeesteoppervlaktewateren eninsommigegrondwaters sporen tevinden.Dehuidigegeavanceerdezuiveringenzullendeze
sporen naar verwachtingafdoende verwijderen.Bovendien isdeblootstelling aandergelijkestoffen viadrinkwaterzeergering;
vooralhetvoedselbepaaltdetotaleblootstelling.Welisdringendbehoefte aanmeer
onderzoek endeomwikkelingvangevalideerdebioassaysvoordeze stoffen.

kanrefereren. Ookhetopnemen vanpositievelijsten isnogniet mogelijk. Het isnoodzakelijk vasttestellen ofhet bereikvande
richtlijn en hetEAS identiekzijn (bijvoorbeeldvoorruwwater en warmwaterapparatuur).Dedefinities inderichtlijn moeten
duidelijker, bijvoorbeeld dievoor'overig
huishoudelijk gebruik',zoluiddede
mening.Voorchemicalièngebruikbijde
productievandrinkwater bestaatalbindenderegelgevingopEuropees niveau (Public
Procurement Direcrive). «,

Materialen en chemicaliën
Deaanwezigenzagengeennoodzaakom
deDrinkwaterrichtlijn aantepassen ophet
gebiedvanmaterialen enstoffen dieworden
gebruiktbij productieendistributievan
drinkwater. HetEuropeanAcceptance
Scheme(EAS) heeft noggeenwettelijkebasis,
zodatdeDrinkwaterrichtlijn ernognietaan

AdrianaHulsmann en
Theo vanden Hoven
(WEKNOW-kernteam/ Kiwa Water
Research)
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vandebedrijfstak tenaanzienvan restrictie
entoelatingvanbestrijdingsmiddelen zal
doorkruisen endeklant ditnietzal begrijpen.Metbetrekkingtot microbiologische
parameters isdeNederlandsedrinkwatersectorervanuit degedachtevaneengelijk
Europeesbeschermingsniveau een voorstandervaneennorm voorLegionellaopte
nemen indeEuropese Drinkwaterrichtlijn.

dingslanden hebben derichtlijn nogniet
volledigindenationale wetgevingopgenomen.Wijzigingen vanderichtlijn zijn daaromalleengerechtvaardigd alsdeze bijdragenaaneensubstantiëleen meetbare
verbeteringvandedrinkwaterkwaliteit, en
dienengeplaatst tewordennaastdekosten
enimplementatie-inspanningen dievoortkomenuit wijzigingen.

DezeNederlandse standpunten zijn
zoalsgezegdingebracht indeEureau-i vergaderingvan9en 10oktober. Daarnaast
heeft VEWINdereactiesenstandpunten van
deNederlandsedrinkwaterbedrijven door
vertegenwoordigers vanVROMenRIVM
latenmeewegen inhetNederlandse standpunt bijdeEuropeseCommissie.

Destandpunten vandeNederlandse
drinkwatersector zijn terugtevinden in het
Eureau-standpunt. OokEureau isvoorstandervanhettoepassenvanrisicomanagement vanbrontottap,viadegenoemde
waterveiligheidsplannen.Alin 2001heeft
Eureauditopeenbijeenkomst inBonn
gepropageerd.Tijdens deze internationale
workshopstonddeontwikkeling vaneen
nieuwraamwerk voordezekerstellingvan
veiligdrinkwater inde21eeeuwcenrraal.
Eureau wijsterwelopdateen dergelijke
aanpak tijd kostenbetrokkenheid vanalle
belanghebbenden.Doormiddelvanproefprojecten enexperimenten dient het concept
eerstverderuitgewerkt tewordenenervaringopgedaan teworden,alvorens hetvastgelegdwordt innieuweregelgeving.Eureau
neemt bedreigingen vandedrinkwaterkwaliteitserieusenbesteedtdusookaandacht
aandemogelijke aanwezigheid vanhormoonverstorende stoffen in drinkwaterbronnen enindrinkwater.Opbasisvande
huidigeinzichten enkennisachtookEureau
hetnietnodig,engezienhetgrote aantal
deelsonbekendeenmoeilijk teanalyseren
sroffen nietpraktisch uitvoerbaar, drinkwa-

Eureau-vergadering
Eureau vertegenwoordigt deEuropese
drinkwaterproducenten en afvalwaterzuiveraars,dieruim400miljoenEuropeseburgers
vaneenduurzame watervoorziening voorzien.Commissie rvanEureau,diezichricht
opdrinkwater, moestop9en rooktobereen
standpunt bepalen tenaanzienvandevijf
discussiestukken. Hetstandpunt vande
Nederlandsedrinkwatersector istoeningebrachtdoorJanPetervanderHoekenHans
Berkhuizen.Inzijn algemeenheid isook
Eureaueenvoorstander vaneenevaluatie
vandeEuropeseDrinkwaterrichtlijn, overeenkomstigartikel 11 vandierichtlijn. Maar
zij wijsterwelopdatpasditjaar dehuidige
Europesedrinkwaterrichtlijn volledigvan
krachtwerd.Diverselidstaten entoetre-
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ternormen voordezestoffen optestellen.
Eureauzalonderzoek naarde aanwezigheid
vandezestoffen, inclusief analysemethoden,
endetoxicologischeaspecten blijven ondersteunen,voorzoverrelevant voordedrinkwatervoorziening.
Inovereenstemmingmet deNederlandsevisieblijft Eureau eenvoorstander vanhet
hanteren vandeethischenormvan0,1 (Jg/1
voorbesrrijdingsmiddelen indrinkwater,als
voorzorgsprincipe.Hetstandpunt vande
Nederlandsedrinkwatersecror met betrekkingtot hetopstellen vaneennormvoor
Legionellaindrinkwater werdniet gesteund
door eenmeerderheid vanEureau-leden.
Eenmeerderheid blijft ditbeschouwenals
eenNederlands probleemeneen binneninstallatie-probleem,waarvoorhet drinkwaterbedrijf nietverantwoordelijk is.
VEWINenEureau verwachten dat,
geziendereacties,deEuropeseCommissie
zalkiezenvooreenevaluatievan beperkte
omvangengeenbredeherziening.Dit
besluitvaltmedio 2004. f
DeEuropeseCommissie(DGMilieu]brengtnog
dezemaandeensamenvattendrapportuitvoorde
deelnemersvanhetdrinkwatercon^resendegenen
aievia internetreageerden

JanPetervander Hoek
(Waterleidingbedrijf Amsterdam)
Hans Berkhuizen en
Caroline vande Veerdonk
(VEWIN)

HzO

25/262005

| 47

