Hoe wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa verzekerd?
Voordracht uit de 46e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'lien glasheldere toekomst?', gehouden op 7 januari 1994 aan de TU Delft

1. Inleiding
De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is binnen het milieubeheer
doorgaans één van de eerste gebieden
waar de activiteiten van de overheid op
gericht worden.
In Nederland werd in 1970 de Wet verontreiniging oppervlaktewater (de WVO)
van kracht, als eerste of één van de eerste
in een breed spectrum milieuwetten.
Ook in andere Europese landen trad een
dergelijke ontwikkeling op. Het geven van
de hoofdlijnen voor de milieuwetgeving is
op een aantal gebieden overgenomen
door de Europese Gemeenschap.

IR. M. K. H. GAST
voorzitter RIW'A

Eerst door het Europa van de zes, later
door het Europa van de twaalf.
Ook in de niet EG-landen, de EFTAlanden en de landen van het voormalig
Oostblok speelt dezelfde problematiek.
Overal is de kwaliteit van het oppervlaktewater een belangrijke factor voor de
kwaliteit van het leven,
[n dit artikel geef ik een globaal beeld van
de grote rivieren in Europa en het belang
van het oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening in de verschillende
EG-landen.
Aansluitend geef ik een overzicht van
de regelgeving die in EG-verband de
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden,
[k vermeld wat in het bijzonder in het
Rijnstroomgebied aan activiteiten is
ontwikkeld. Aan de hand van een aantal
Darameters zal aangegeven worden
waartoe dit in het geval van de Rijn en de
selasting van de Noordzee heeft geleid.
\lvorens over te stappen naar de ontwikkelingen die op EG-niveau in de
oekomst te verwachten zijn, schets ik het
oeeld van het denken over oppervlakte.vaterkwaliteitsbeheer in Nederland in de
afgelopen decaden. Aan de hand hiervan
;n aan de hand van enige problematische
ispecten van de huidige EG-systematiek
ïal ik een mogelijke toekomstontwikkeling
schetsen. Afgesloten wordt met een
beoordeling van een dergelijke ontwikkeing vanuit de behartiging van het drinkvaterbelang.
1. Oppervlaktewater in Europa
3ij de voorbereiding heb ik gebruik
nogen maken van gegevens, die verzameld
djn door Lowie van Liere en Gerda van
Dijk van het RIVM.

Samenvatting
In grote delen van Europa is oppervlaktewater steeds een belangrijker bron voor
de drinkwatervoorziening.
Het stelsel van richtlijnen dat de EG sinds de jaren zeventig hanteert voor de
bescherming van de kwaliteit voor oppervlaktewater, heeft in vele stroomgebieden
saneringsprocessen in gang gezet. Het stroomgebied van de Rijn is wat dit betreft
een duidelijk voorbeeld. Ook de belasting van de Noordzee laat op vrijwel alle
gebieden verbetering zien. De recente EG-richtlijn voor stedelijk afvalwater geeft
in vele landen de impuls tot een goede basissituatie.
Verwacht wordt dat het systeem van EG-richtlijnen niet verder geactualiseerd of
uitgebreid zal worden. Als er al verandering komt, zal deze in de richting van een
ecologische richtlijn gaan die algemene uitgangspunten voor het beheer van een
oppervlaktewater als aquatisch ecosysteem zal geven. De ontwikkeling die het
beleid in Nederland heeft doorgemaakt kan hierbij als voorbeeld dienen.
Een dergelijke wijziging zal een intensivering van het overleg per stroomgebied
tot gevolg hebben waardoor uiteindelijke keuzes meer op eigen oordeel en inzicht
dan op algemene uitspraken gebaseerd zullen zijn. Wanneer de aquatische
ecologie de basis is van de benadering mogen daarvan goede resultaten verwacht
worden.

De gegevens van de Donau zijn beschikbaar gesteld door Jan Dogterom
van het ICWS, die van de Wolga door
Dr. K.-G. Malle van de HASE.
De afbeeldingen 1t/m 4 geven een
globaal beeld van de kwaliteit van het
rivierwater in Europa.
Afbeelding 1geeft een overzicht van de
belasting met nutriënten.
Afbeelding 2 laat de vervuiling met
organische stoffen zien, terwijl afbeelding
3 de belasting met cadmium aangeeft.
Afbeelding 4 geeft een overzicht van de
vervuiling met organische stoffen in
Tsjechië en Slovakije.
Wanneer iemand voldoende tijd heeft alle
bronnen die er ongetwijfeld zijn, na te
zoeken en daarvan een integraal beeld te
maken zal er een interessant overzicht
kunnen ontstaan. Ik volsta op dit moment
met enige gegevens over de grootste
rivieren.
Tabel I vermeldt de omvang van het
stroomgebied, de lengte en de gemiddelde
jaarlijkse afvoer van de drie grootste
Europese rivieren, achtereenvolgens de
Wolga, de Donau en de Rijn aangevuld
met de gegevens van de Elbe en de Maas.
TABEL I- Rivierenm Europa.
rivier

stroomgebied
km2

lengte
km

gem.
afvoer
mVs

1.Wolga
2. Donau
3. Rijn
Elbe
Maas

1.400.000
817.000
225.000
148.500
33.000

3.530
2.850
1.320
1.165
855

8.000
6.500
2.300
730
320

Wij zien dat van deze rivieren de afvoer
van de Rijn in relatie tot de omvang van
het stroomgebied het grootst is.
De kwaliteit van het water in de rivier

wordt bepaald door de verhouding tussen
regenwater en smeltwater, die bij de
genoemde rivieren nogal verschillend is.
De Wolga en de Maas bijvoorbeeld zijn
typische regenrivieren terwijl de Rijn en
de Elbe en in mindere mate ook de
Donau een belangrijk deel smeltwater
ontvangen.
IIet hoogteverschil dat de Wolga van de
bovenloop tot aan de monding ter
beschikking heeft is verhoudingsgewijs
erg klein. Minder dan datgeen dat tussen
de Hodensee en de Noordzee voor de Rijn
beschikbaar is. De gemiddelde stroomsnelheid van de Wolga is mede daardoor
bijzonder laag. Heel globaal kan deze
gesteld worden op 0,1 m/sec terwijl de
vergelijkbare stroomsnelheid in de Rijn in
de orde van grootte van 1m/sec ligt.
Daarnaast is belangrijk of er veel meren of
kunstmatige stuwmeren in een rivier
voorkomen.
Steeds meer zijn de rivieren gestuwd voor
de elektriciteitsvoorziening en is het
natuurlijke verloop door menselijke
beïnvloeding gereguleerd.
Andere factoren zijn de gesteldheid van
de bodem en het gebruik dat van een
rivier gemaakt wordt mede afhankelijk
van de bevolkingsdichtheid in het stroomgebied. In het geval van de Wolga is deze
verhoudingsgewijs erg laag, terwijl de Rijn
grote bevolkingsconcentraties kent en een
groot aantal chemische multinationals aan
zijn oevers gevestigd weet.
Ook het belang van de rivier voor de
visvangst is nogal verschillend.
De beroepsvisserij aan de Wolga is een
zeer belangrijke economische factor,
hetgeen niet van de beroepsvisserij in
Maas of Rijn gezegd kan worden.
Tabel II geeft een inschatting van het
belang van de verschillende rivieren
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Classification of European rivers
trophic state

tot-P (P mg/l) tot-N (N mg/l)
0 < 0.15
< 2.2
~3 0.15 - 0.3
2.2 • 4.4
• 0.3 - 0.75
4.4 - 11
• • > 0.75
> 11
I—J no data

Classification of European rivers
organic pollution

O, mg/l
"". > 7
J 3.5 - 7
< 3.;.

H
1

Aß. 1

Aß.2

Aß.3

Aß. 4

Classification of European rivers
cadmium pollution

BOD mg/l
< 3
3- 6
6 - 15
> 15

1 nodata

Classification of European rivers
in Czechia and Slovakia
organic pollutipny

o
o

o.

Cd ug/l
I < 0.04
3 0.04 - 0.08
• 0.08 - 0.2
WM > 0.2
I I no data

tot-P <Pmg/l)
\ I < 0.15
I I 0.15 - 0.3
M
0.3 - 0.75
• H > 0.75

tot-N (N mg/l)
< 2.2
2.2 - 4.4
4.4 - 11
> 11

*
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FABEL II - Belangdrinkwatervoorziening.

Wolga
Donau
Rijn
Elbe
Maas

«em.al voer
mVs

drinkwaterbron
voor IO6inw.

8.000
6.500
2.300
730
320

35
70
20
15
5

voor de drinkwatervoorziening te zien.
De aard van deze getallen kan niet als
meer dan indicatief beschouwd worden.
In absolute zin zijn van de Donau de
meeste inwoners van Europa afhankelijk
voor hun drinkwater. Verhoudingsgewijs
ligt, gerelateerd aan de afvoer, de situatie
in het Rijn- en het Donaustroomgebied op
een vergelijkbaar niveau. Bij de Elbe en
de Maas is dit niveau aanzienlijk hoger.
3. EG-regelgeving oppervlaktewater
In grote lijn kan men de EG-regelgeving
voor de bescherming van het oppervlaktewater onderscheiden in drie categorieën.
Deze categorieën zijn:
- richtlijnen die betrekking hebben op de
bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater in relatie tot de functie
die het heeft;
- richtlijnen die betrekking hebben op het
lozen van stoffen;
- richtlijnen die niet direct voor het
oppervlaktewater bedoeld zijn, maar wel
invloed daarop uitoefenen.
Nadat in 1970 in Nederland de WVO voor
de Rijkswateren in werking was getreden,
werd in 1973 de eerste EG-richtlijn van
kracht. Het was de Kaderrichtlijn vermindering verontreiniging, waaruit de
bekende zwarte en grijze lijststoffen
voortgekomen zijn.
De zwarte lijst vermeldt die stoffen die in
het geheel niet in het oppervlaktewater
geloosd mogen worden.
De grijze lijst geeft aan van welke stoffen
de lozing belangrijk teruggedrongen moet
worden.
In zijn huidige omvang kent de zwarte lijst
129 stoffen/
In de tweede helft van de jaren zeventig
kwamen de richtlijnen die betrekking
hebben op de functies van oppervlaktewater tot stand en wel
- in 1975 voor oppervlaktewater bestemd
roor de drinkwatervoorziening;
- in 1975 voor oppervlaktewater bestemd
/oor zwemwater;
- in 1978 voor oppervlaktewater bestemd
/oor het leven van vissen onderscheiden
n zalmachtigen en karperachtigen;
- in 1979 voor oppervlaktewater bestemd
/oor de schelpdierteelt.
Deze vier richtlijnen hebben een verge-

lijkbare opzei. Aan de richtlijn is een lijst
met parameters verbonden waarvoor
normwaarden gegeven zijn.
Voor de parameters zijn analyse- en
onderzoekmethoden voorgeschreven
evenals de meetfrequentie.
Daarnaast zijn veelal afspraken gemaakt
en vastgelegd over de interpretatie en de
rapportage van de meetgegevens.
Tot de derde categorie EG-richtlijnen
behoren bijvoorbeeld de richtlijnen die
betrekking hebben op bepaalde soorten
bedrijven, zoals de bedrijven die titaandioxyde produceren en de bedrijven die
papierpulp verwerken. De eisen die aan
deze bedrijven gesteld worden, hebben
gevolgen voor de milieubelasting die zij
veroorzaken. Daarnaast zijn er richtlijnen
die betrekking hebben op het op de markt
brengen en toepassen van detergentia,
PCB's, bestrijdingsmiddelen etc.
Deze richtlijnen reguleren het gebruik van
de stoffen en hebben daardoor een belangrijke invloed op de mate waarin deze
Produkten uiteindelijk in hel grond- en
oppervlaktewater voorkomen.
Een geheel andere richtlijn die ook in
deze derde categorie valt, is de EG-richtlijn voor het opvangen, behandelen en
lozen van stedelijk afvalwater. Deze richtlijn is in 1991 in werking getreden en
heeft betrekking op stedelijk afvalwater en
het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn heeft een eenvoudige
opzet die echter vergaande gevolgen
heeft. Zij regelt dat het afvalwater van
steden met meer dan 15.000 inwoners
voor het eind van het jaar 2000 op een
ordentelijke wijze opgevangen, behandeld
en geloosd moet worden. Voor steden
tussen de 2.000 en 15.000 inwoners
krijgen de landen de tijd tot het eind van
het jaar 2005. Daarnaast kent de richtlijn
verschillende uitzonderingsbepalingen
voor kwetsbare gebieden en dergelijke.
Zeker voor landen als Nederland, Denemarken en het voormalige West-Duitsland heeft deze richtlijn weinig effect
omdat de bedoelde situatie in deze landen
inmiddels al bereikt is. In andere landen
dwingt zij de overheid tot een actief
beleid. In Spanje, Portugal en Italië maar
ook in België worden grote programma's
ontwikkeld. Het ontwikkelen van deze
programma's gaat niet alleen uit van de
overheden, maar ook van anderen die in
deze richtlijn een belangrijke bron van
werkgelegenheid zien en het realiseren
hiervan mede stimuleren zoals ingenieursbureaus en aannemers.
4. Het Rijn-overleg
Wanneer wij onze aandacht in het
bijzonder op de Rijn richten, zien wij dat

in 1950 de Internationale Rijncommissie
ingesteld is. Leden zijn de Rijnoeverstaten. In 1976 trad de EG toe tot de
Internationale Rijncommissie en werden
de EG-richtlijnen van overeenkomstige
toepassing in het Rijnstroomgebied.
In de jaren tussen 1976 en 1987 is vooral
gewerkt aan sectorale programma's. In die
jaren zijn tot stand gekomen:
- het Rijn-chemieverdrag;
- het Rijn-zoutverdrag;
- het Rijn-warmteverdrag.
Hiermee werd geprobeerd om de lozing
van stoffen en het gebruik van het oppervlaktewater voor bepaalde doeleinden per
sector te reguleren.
Na de Sandoz-brand in 1986 werd in 1987
hei Rijn-Actie-Programma opgesteld.
Het Rijn-Actie-Programma is gebaseerd
op een integrale aanpak. De lidstaten
verplichtten zich om voor 1995 de belasting van de Rijn met 50% gereduceerd te
hebben ten opzichte van de belasting van
1987.
Daarnaast leveren de afspraken die in het
kader van het Noordzee-Actie-Programma
gemaakt zijn ook een substantiële bijdrage
aan de vermindering van de belasting van
de Rijn, in het bijzonder aan de belasting
met nutriënten.
5. Resultaten van de regelgeving
Afbeelding 5 laat zien hoe het herstel van
de Rijn over de jaren 1971 tot 1993 heeft
plaatsgevonden, aan de hand van het
verloop van het zuurstofverzadigingspercentage.
Het zuurstofgehalte is bepalend voor de
ademhalingsmogelijkheden van organismen en is direct afhankelijk van de
belasting van het water met organische
stoffen.
De afbeelding geeft aan dat de maatregelen geleid hebben tot een duidelijk
herstel.
Afbeelding 6 schetst het minder rooskleurige beeld van het verloop van de
chloridevracht.
In een aantal volgende afbeeldingen is
telkens een overzicht gegeven van de
vrachtontwikkeling van de Rijn en daarnaast de vrachtontwikkeling op de
Noordzee. In de afbeeldingen van de
Noordzee is een overzicht gegeven van de
belasting door de verschillende daarop
uitkomende rivieren, waarbij telkens per
rivier de belastingscijfers van 1980, 1985
en 1990 aangegeven zijn. De gegevens
zijn gerangschikt vanaf de Elbe tot aan de
Theems.
De afbeeldingen 7 en 8 hebben betrekking
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Zuurstofverzadiging
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m fo

vracht
Duits-Nederlandse grens 1885-1993

Lobith 1971-1993
400

72

74

78

'80

'82

'84

'86

'88

'90

in
co
co

'92

»—min. —•—gem. —•—max.

Aß. 5.

LD

LO

LO

en
co

o

T —

CT

LO
CN

LO
CO

LO
T

LO
LO

CT CT CT CT CT

LO
LO
Ol

LO

LT)
CO

LO

r-~
CT CT CT
CT

Aß. 6.

Ammonium

Ammonium

vracht

Noordzeevracht
1980, '85, '90

gem.

Lobith 1971-1993

40000

J

^

35000
30000

|

\

l 31

25000

\

t/a20000

z

15000

V

Ol

10000

""" ^~ ^-,

-* 1 S -

\lA\ ^ * _ I ^ ntr il

' " \

10.5 -

.ii

S Ol

II
'70

72

74

76

78

'80

'82

'84

'86

'88

'90

S'i

'92

Aß. 7.

Aß. 8.

O r t h o f o s f a a t en Totaalfosfaat

Totaalfosfaat

vracht

Noordzeevracht
1980, '85, '90

gem.

L o b i t h 1971-1993

40000

r-\

1.6

1 \ j

1.4

^

1.2
0-

r-*~*-V^

Y^

1

35000

V

30000

^^V-1
S^/^^~~-\

J 0.8
- - ^ V / "

0.6

"^-v

N

25000
120000

\

15000

\

v_
10

72

74

10000

~"\ ^ V

.x^-

0.4

^\

76

78

'80

'82

'84

'86

'88

'90

5000

^——

op de ammoniumbelasting.
D e afbeeldingen 9 en 10 h e b b e n
b e t r e k k i n g o p de fosfaatbelasting.
D e afbeeldingen 11 en 12 g e v e n d e
c a d m i u m b e l a s t i n g aan.

• •- I I I

•JLa

i.hi

I I IH

•_

III

'92

5 'i

-Orthofosfaat-vracht kg/s P04-P-«-Totaalfosfaat-vracht kg/s P

Aß. 9.

ll.
Ill1
III

Aß. 10.
D e afbeeldingen 13 en 14 g e v e n de
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p a r a m e t e r s is dat de m a a t r e g e l e n die in
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bijzonder d e in de sfeer van h e t RijnA c t i e - P r o g r a m m a a l g e m e e n , leiden tot
e e n duidelijke verlaging van d e belasting.
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Cadmium
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Afi. 15.
'oor eenalgemene ontwikkeling.
Omdat ineengeval alsdatvan de
Noordzee de belasting vanuit het opper'laktewater niet de enige bepalende factor
s, isin afbeelding 15tevens de atmoserische belasting metzware metalen
>ijgevoegd.

Ook de atmosferische depositie blijkt voor
bepaalde stoffen eenbelangrijke belastingsbron tekunnen zijn.
6. Deontwikkeling van het
kwaliteitsbeheer in Nederland
Alvorens inte gaan opde mogelijke

ontwikkeling vande regelgeving in
EG-verband indetoekomst wilikde
ontwikkeling vanhetdenken in Nederland
nogmaals inherinnering roepen.
Het IMP-Water (Indicatief Meerjarenplan
Water) 1980-1984 isvrijwel geheelgebaseerd opdebenadering dieookinde
HG-regelgeving tevinden is.
Het IMP-Water 1985-1989 daarentegen
laat zien datde vraagstelling verschovenis
van de bestrijding vande verontreiniging
en deeisen diehetgebruik van water
stelt, naar eenmeer ecologische benadering. Hoofdvraag hierbij is:waartoe moet
het kwaliteitsbeheer uiteindelijk leiden?
Welk doel zoumenmethet kwaliteitsbeheer uiteindelijk willen of moeten
bereiken?
Het IMP 1985-1989 onderscheidtin
Nederland 15 verschillende watertypen
(beken, rivieren, duinmeren, stadswateren, petgaten etc). Per watertype
worden drie ecologische niveaus aangegeven: hetlaagste niveau (debasiskwaliteit) datvoor alle watertypen
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hetzelfde is, en daarnaast een middelste
en een hoogste niveau gerelateerd aan het
desbetreffende watertype.
In het plan wordt in algemene zin aangegeven welk beleid gevoerd moet
worden om bij elk type van het laagste
naar één van de hogere niveaus te komen.
In de Derde Nota Waterhuishouding
1990-1994 ontmoeten wij de termen
- duurzame ontwikkeling;
- integraal waterbeheer;
- streefbeeld per type.
De beheersmaatregelen moeten leiden tot
een duurzame ontwikkeling van een
ecologisch systeem.
Hiertoe moet het waterbeheer niet in zijn
verschillende deelaspecten kwaliteitsbeheer, kwantiteitsbeheer, scheepvaartbeheer etc. gezien worden, maar moeten
alle deelaspecten gezamenlijk behartigd
worden in een integrale beheersbenadering.
Het streefbeeld van het type rivieren is in
de Derde Nota als volgt omschreven:
- transportslagader;
- zalm in Rijn en Maas in 2000;
- groene linten door het landschap.
De nota gaat uit van een kwaliteitsdoelstelling 2000 waarin aspecten aan de
orde komen als:
- de kwaliteit van water, bodem en
oevers;
- de levenskansen van aquatische
levensgemeenschappen;
- de bescherming van ecologische
belangen buiten het water.
Op basis van deze in algemene termen
omvatte kwaliteitsdoelstelling die per
water of per watertype verder uitgewerkt
moet worden, worden programma's voor
het integraal waterbeheer beoogd waarin
zijn aangegeven de elementen:
- bescherming;
- inrichting;
- gebruik.
Tevens moeten hierin de organisatie en
het instrumentarium die nodig zijn om de
beoogde doelstelling te bereiken, aangegeven worden.
Op basis van deze algemene benadering
worden thans in Nederland integrale
waterbeheersplannen opgesteld.
Deze ontwikkeling staat in Nederland niet
op zichzelf. Ook in de omringende landen
zijn soortgelijke tendensen waar te nemen.
Het gaat in het verband van deze voordracht te ver om ook daarvan nu een
overzicht te geven.
7. Problemen van de EG-systematiek
Eén van de hoofdpunten van kritiek op de
EG-benadering die uit de jaren zeventig
stamt, is dat hij gebaseerd is op een
antropocentrische benadering waarin de
ecologie niet tot zijn recht komt. In die zin

sluit de systematiek niet meer aan bij de
ontwikkelingen die zich zoals voor Nederland geschetst, in verschillende andere
landen hebben voorgedaan. Ook is de
keuze van de parameters die in de richtlijnen opgenomen zijn, uiteindelijk vrij
willekeurig. Het gaat daarbij zowel om de
parameters die wel als om de parameters
die niet opgenomen zijn. Bij parameters
die in de lijst voorkomen geeft de normwaarde een richting aan. Bij parameters
die niet in de lijst voorkomen lijkt elke
waarde goed te zijn. Dit is maar zeer ten
dele het geval. De systematiek brengt
derhalve onjuistheid en onrechtvaardigheid met zich mee.
Het is moeilijk om de EG-richtlijnen aan
te passen aan de ontwikkelingen.
Een ontwikkeling is de voortdurende
uitbreiding van het aantal lidstaten en/of
geassocieerde landen. Bestaande richtlijnen worden dan van overeenkomstige
toepassing verklaard. In vele situaties - te
denken valt aan rivieren als de Donau en
de Wolga - is veel meer behoefte aan een
benadering toegespitst op de problematiek
van die rivier of dat stroomgebied dan aan
een algemeen geldende, vaak rigide
EG-richtlijn.
Een andere ontwikkeling is de eveneens
voortdurende uitbreiding van het aantal
stoffen waarvan negatieve milieu-eigenschappen bekend zijn. Ook worden steeds
nieuwe analysemethoden ontwikkeld.
Beide zijn reden tot aanpassing van de lijst
van parameters.
Ook de handhaving is een belangrijk punt.
Normwaarden hebben alleen zin als de
betreffende parameter gemeten wordt. Uit
het stroomgebied van de Wolga is bekend
dat er voor meer dan duizend stoffen zeer
strenge grenswaarden zijn vastgelegd.
Omdat overheden noch bedrijven de
aanwezigheid van deze stoffen in water
kunnen meten, hebben deze grenswaarden
alleen een papieren waarde en oefenen zij
nauwelijks reële invloed uit op het
kwaliteitsbeheer van de rivier.
In vele situaties zal naar een benadering
gezocht moeten worden die voor alle
betrokkenen hanteerbaar is en die een
systeem van vooruitgang in werking zet.
Belangrijk daarbij is dat controle en
handhaving ook werkelijk uitgeoefend
kunnen worden.
In het algemeen zou de EG-systematiek
voortdurend geactualiseerd moeten
worden. Hierover is al diverse malen
gediscussieerd maar er is nog nooit een
oplossing voor gevonden. De richtlijnen
boeten daardoor in aan actuele waarde.
8. Mogelijkheden voor de toekomst
Het is mij bekend dat reeds enige jaren
binnen de lidstaten gedachten ontwikkeld

worden over de ontwikkeling van een
ecologische richtlijn voor oppervlaktewater die zo mogelijk in de plaats zou
moeten komen van de bestaande systematiek. Hierdoor zou het mogelijk zijn om
het waterkwaliteitsbeheer af te stemmen
op meer of minder hoge ecologische
kwaliteitsdoelstellingen en minder op het
gebruik van het water door de mens.
Daarnaast zouden binnen dergelijke
richtlijnen begrippen als
- de beste milieupraktijk
- de beste beschikbare techniek
ingepast kunnen worden.
Gedacht wordt aan een eenvoudige basisrichtlijn die in woorden aangeeft wat de
doelstelling van het kwaliteitsbeheer zou
zijn en die de verdere uitwerking aan de
lidstaten overlaat dan wel per stroomgebied een apart overlegverband creëert.
In de concepten die ik onder ogen heb
gehad, werd uitgegaan van het opnemen
van kenmerken als
- aanwezigheid van een normale ademhaling bij de in het water levende
organismen;
- het niet ziektebevorderend zijn van de
waterkwaliteit;
- de aanwezigheid van kenmerkende
levensgemeenschappen;
- een ecologisch goede toestand van
bodem en oever.
In een opzet als deze komen geen lijsten
van stoffen en geen normwaarden voor.
Wel wordt gedacht aan algemene uilzonderingsbepalingen voor stedelijke
agglomeraties en dergelijke binnen een
riviersysteem.
Hoewel het overleg over een dergelijke
opzet al weer enige tijd loopt en niet van
opzienbarende vorderingen sprake lijkt te
zijn, verwacht ik niet dat het huidige
systeem anders aangepast zal worden dan
in een dergelijke richting.
Wanneer de huidige systematiek voorlopig van kracht blijft, verwacht ik daarbinnen geen uitbreiding van het aantal
parameters en geen aanscherping van
normwaarden.
Als de EG tot veranderingen komt, zal dit
zijn in de richting van eenvoudige richtwaarden gebaseerd op een ecologische
grondslag.
9. Beoordeling
Wanneer we de vraag die het onderwerp
van dit artikel is vanuit het belang van de
drinkwatervoorziening beoordelen, dan is
het duidelijk dat het systeem van EG-richt
lijnen geleid heeft tot een aanzienlijke
reductie van de belasting van oppervlakte
water. In die stroomgebieden waar dat
serieus is aangepakt hebben de richtlijnen
geleid tot een goede ontwikkeling.
In gebieden zoals het stroomgebied van
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je Maas waarin deze aanpak tot dusverre
iog niet zo evident van de grond
gekomen is, blijft de positieve kwaliteitsontwikkeling ook duidelijk achterwege.
.)e geschetste mogelijke ontwikkeling van
:en ecologische richtlijn voor oppervlaktewater doet recht aan een benadering die
op basis van algemene ecologische en/of
nilieutechnische uitgangspunten per
itroomgebied nader ingevuld moet
vordem Dit betekent dat alle belangïebbenden om de tafel zullen moeten
dtten om gezamenlijk vast te leggen wat
dj met een bepaald oppervlaktewater
/oor hebben en waar zij naar willen
streven.
äen dergelijke benadering lijkt wellicht
ninder zekerheden te bieden dan een
itelsel van duidelijke richtlijnen waar
onder de norm 'goed' en boven de norm
kwaad' is.
Ä'ij moeten echter niet uit het oog
/erliezen dat kleine organismen door;aans strengere eisen stellen dan grote
organismen. Aangezien een watervlo
tanzienlijk kleiner is dan een mens, zal
:en aquatisch ecologische benadering
onontkoombaar leiden tot een stelsel van
;trenge eisen. De ervaringen opgedaan in
deze richting wijzen dat uit.
ien minder eenduidig systeem is wellicht
n de praktijk wat moeilijker te handlaven. Daarnaast is het echter ook vaak
ninder onrechtvaardig. Per stroomgebied
can iets gedaan worden aan het feit dat nu
vele stoffen in de parameterlijsten
ontbreken. Ook kunnen dan vaak regionaal
verschillende inzichten gehonoreerd
vordert.
Ie ervaringen, opgedaan met de strakke
'ichtlijn voor bestrijdingsmiddelen, geven
tan hoe voor- en nadelen van meer
ïuancering zich verhouden. Deze eenluidige richtlijn is zeer belangrijk geweest
oor het inzetten van saneringsprogramna's. Aan de andere kant wordt tegen
;een richtlijn in zijn eenduidigheid zo te
toop gelopen als tegen deze richtlijn.
Us iedereen in Kuropa, behalve Nederand, vindt dat de benadering op dit punt
tiet juist is, dan moet men de uitdaging
'an een andere benadering aanvaarden.
0. De tijd waarin wij leven
Tot besluit wil ik opmerken dat een
ivolutie van het oude systeem van richtijnen naar een algemene ecologische
ichtlijn naar mijn mening past in de
»ntwikkeling van de tijd waarin wij leven.
)eze tijd wordt daardoor gekenmerkt dat
lgemene waarheden steeds verder naar
Ie achtergrond beginnen te schuiven en
lat algemene begrippen als goed en
:waad steeds minder duidelijk zijn.
)e politiek geeft wat dat betreft het

duidelijkst weer wat ik bedoel met deze
woorden.
Met de val van de muur in Berlijn in 1989
is een einde gekomen aan een tijdperk
waarin heel duidelijk was wie goed en wie
fout was, afhankelijk van de vraag aan
welke kant van de muur je stond.
In de oorlog met Irak leek dit ook nog
duidelijk. Maar toen het ging om de
behandeling van de Koerden werd het
minder evident. Turkije is geen vriend van
Irak en behoort dus tot het goede kamp.
Maar behandelt dit land de Koerden nu
wel of niet goed. De onzekerheid begint te
ontstaan.
In Somalie werd nog duidelijker hoe een
positief bedoelde interventie in een vaarwater terecht kan komen dat niemand
bedoeld heeft. Hulpverleners zijn daar in
de rol van agressor terechtgekomen.
De situatie in Joegoslavië geeft beter dan
alle andere voorbeelden weer wat ik
bedoel. In de beginfase leken er nog
goede en slechte partijen aanwezig te zijn.
Op dit moment is zonder meer bijzonder
duidelijk dat elke partij zijn wreedheden
begaat en zijn slachtoffers kent. Niemand
kan in dat land van buitenaf enige orde
herstellen. Niemand weet meer welke
orde dat zou moeten zijn.
De stap van de wereldpolitiek naar
EG-richtlijnen is een grote. Gelijke ontwikkelingstendensen zijn echter op vele
niveaus te herkennen, ook op dit specialistische niveau. Ook een richtlijn met een
normgetal geeft duidelijk aan dat aan de
ene kant van de lijn de situatie goed en de
andere kant van de lijn de situatie fout is.
Ook dit wordt niet langer aanvaard in de
toekomst. De ene situatie is de andere niet.
Het ene gebruik is het andere niet. De ene
levensgemeenschap is de andere niet.
De ontwikkelingsfase waarin men in het
beheer van een bepaald stroomgebied
verkeert, verschilt eveneens van geval tot
geval.
Wanneer algemene waarheden hun kracht
verliezen, zal het beleid gebaseerd moeten
zijn op
- de ontmoeting der belanghebbenden.
Belanghebbenden en betrokkenen zullen
per geval vast moeten stellen wat zij met
het kwaliteitsbeheer van een bepaald
stroomgebied aan willen, welk doel zij
willen bereiken, welk leven zij willen
bevorderen;
- de integriteit van de benadering.
Alleen benaderingen die gebaseerd zijn op
goede en eerlijke uitgangspunten zullen
stand kunnen houden. Alle andere benaderingen zullen op den duur schipbreuk
leiden.
Met dit beeld kunnen wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
• • •

Actie Pottekijkergeslaagd

Waterbesparing van
1 miljard liter mogelijk
De actie van de gezamenlijke waterleidingbedrijven in Overijssel om zoveel
mogelijk toiletten waterbesparend te
maken, is een groot succes geworden. De
doelstelling - die vooraf zeer ambitieus
leek - is ruimschoots gehaald; in totaal
zijn straks tweeënzestigduizend toiletten
waterbesparend gemaakt. Hierdoor kan
jaarlijks één miljard liter drinkwater
worden bespaard.
Samen met de reeds bestaande waterbesparende reservoirs gebruikt straks
ongeveer de helft van alle huishoudens in
Overijssel de spaarknop.
De Actie Pottekijker betreft een pilot
project om waterverspilling tegen te gaan.
IIet bijzondere aan dit project is de
samenwerking van de waterleidingbedrijven in Overijssel, de provincie,
Natuur en Milieu Overijssel, het ministerie
van VROM, schoolkinderen en installateurs. Zij boden de inwoners van het
actiegebied aan om het toilet tegen
geringe prijs waterbesparend te maken;
door de installatie van een spaarknop,
waarmee de spoeling gestopt en dus naar
behoefte geregeld kan worden.
De initiatiefnemers verwachten dat door
deze actie de consument zodanig bewust
is geworden van de noodzaak om waterverspilling tegen te gaan, dat - buiten het
toiletgebruik om - ook op andere fronten
water wordt bespaard. Door dit neveneffect zal de uiteindelijke waterbesparing
als gevolg van de actie nog groter zijn.
Vertraging
Ruim honderd VNI-installateurs zorgen
voor de afhandeling. Oorspronkelijk zou
dat gebeuren vóór 1juli 1994. Dit is niet
mogelijk gebleken. De installateurs
streven er nu naar om vóór 1 augustus
1994 alle bestellingen te hebben afgewerkt. (Persbericht WMO)
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