Europese conferentie overde herzieningvan de drinkwaterrichtlijn op 3-4 maart1993in Madrid

De Europese waterleidingbedrijfstak EUREAU vraagt om verbeteringen
van de EG-drinkwaterrichtlijn
De bescherming van gezondheid en water heeft de hoogste prioriteit; harmonisatie
binnen de hele gemeenschap moet de flexibiliteit in stand houden.

EUREAU, de Unie der Europese Verenigingen van Waterleidingbedrijven, die haar
'voorstellen tot wijzigingen van de drinkwaterrichtlijn' op de conferentie in Madrid
presenteert, vindt dat de volksgezondheid het belangrijkste doel moet blijven van de
richtlijn.

Toelaatbare Concentraties) zou beperkt
moeten worden tot die parameters, die
betrekking hebben op de gezondheid. De
waarden van de normen moet gebaseerd
worden op nauwkeurige, wetenschappelijke informatie. Er moet duidelijk naar de
informatiebronnen verwezen worden om
iedere komende besluitvorming van de
zijde van de gezondheidsinstanties te
vergemakkelijken.

Volledige nakoming van de drinkwaterrichtlijn is alleen mogelijk met bronnen van
goede kwaliteit. De bescherming van de drinkwaterbronnen is daarom van vitaal
belang. De vooruitgang die door de waterbedrijven is geboekt in de kwaliteit van het
drinkwater, moet nu doorwerken in de industrie en de landbouw om een efficiënt
preventiebeleid van de kwaliteit van de bronnen te bereiken.

Iedere MTC zou vergezeld moeten gaan
van een meetmethode, waarvan de nauwkeurigheid en de gevoeligheid gecontroleerd kan worden.

Recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en meer dan een decennium
ervaring met de uitvoering van de EG-drinkwaterrichtlijn laten zien, dat de richtlijn aan
herziening toe is, zo vinden de Europese waterleidingbedrijven.

EUREAU geeft in haar Madrileense verklaring te kennen, dat alle grenswaarden
gebaseerd op menselijke toxicologie in stand gehouden moeten blijven en waar nodig
verbeterd moeten worden door extra nationale en regionale maatregelen. Daarnaast
bepleit EUREAU een grotere flexibiliteit voor de grenswaarden zonder gezondheidsimplicaties zoals reuk, smaak en kleur.
EUREAU is een organisatie van Europese waterleidingbedrijven die ongeveer 400
miljoen consumenten in Europa van water voorzien.

Belangrijkste punten uit het EUREAU-rapport
over de herziening van de drinkwaterrichtlijn
1. De EG-drinkwaterrichtlijn van 1980
behoeft verbetering vanwege de
technische en wetenschappelijke
ontwikkelingen en de opgedane
ervaring in de uitvoering van de
wetgeving.
De drinkwaterrichtlijn is opgesteld in de
jaren zeventig. Sindsdien heeft aanzienlijke vooruitgang in kennis plaatsgevonden. Wegens deze ontwikkeling
heeft de W H O onlangs haar eigen drinkwaterrichtwaarden herzien. Deze zullen in
1993 gepubliceerd worden.
Het is duidelijk dat richtwaarden
gebaseerd op toxicologische overwegingen
moeten worden aangehouden. Maar
veranderingen in levensstijl en vooruitgang in toxicologische, analytische en
epidemiologische kennis brengen mee, dat
ook de wetgeving zich op deze punten zal
moeten ontwikkelen.
Waterleveranciers hebben aanzienlijke
ervaring gekregen in de toepassing van de
richtlijn. Wetenschappelijk medewerkers
van deze bedrijven hebben een groot
aandeel geleverd in de in het EUREAUrapport voorgestelde verbeteringen.
2. Bronnen van goede kwaliteit zijn
van vitaal belang voor goed drinkwater.
De technologie is zó verbeterd, dat de
zuiveringprocédés toereikend zijn om

water van slechtere kwaliteit te zuiveren,
maar dan wèl tegen hogere kosten.
Daarom wil EUREAU dat er via EGmilieumaatregelen en in het bijzonder
door waterbeschermende maatregelen
meer aandacht wordt geschonken aan de
beheersing van de vervuiling van de
bronnen.
De drinkwaterrichtlijn moet niet gebruikt
worden als een instrument voor de
beheersing van milieuvervuiling.
3. Primaire normen moeten alleen
bepaald worden om de gezondheid te
beschermen en gebaseerd zijn op
betrouwbare wetenschappelijke
principes.
Het is verstandig om de aan gezondheid
gerelateerde parameters eenduidig vast te
leggen, maar vanwege plaatselijk verschillende omstandigheden moeten
variaties in andere parameters van de
drinkwaterkwaliteit worden toegestaan.
De harmonisatie van normen door middel
van de drinkwaterrichtlijn moet zich
daarom concentreren op gezondheidsparameters. De normen moeten worden
bepaald in nauwe relatie met de mogelijkheden van de beschikbare analytische
methoden en de doeltreffendheid van
moderne zuiveringstechnieken.
De bepaling van MTC's (Maximaal

4. EUREAU adviseert om de normen te
classificeren in vier categorieën om het
begrip ervan te vergemakkelijken.
EUREAU stelt een nieuwe classificatie
voor van de parameters in:
1. microbiologische parameters;
2. andere parameters die verband houden
of waarschijnlijk verband houden met de
gezondheid;
3. esthetische parameters;
4. operationele parameters.
EUREAU stelt voor om elke parameter
die niet direct verband heeft met de
kwaliteit van het water als drinkwater,
buiten de drinkwaterrichtlijn te houden.
5. De basis van de limieten in de
richtlijn zou duidelijk vermeld moeten
worden om gezondheidsinstanties en
waterleidingbedrijven houvast te geven
bij de dagelijkse werkzaamheden.
Het begrip 'richtniveau' heeft geen
deugdelijke basis en is de oorzaak van
veel verwarring bij watergebruikers,
omdat de betekenis niet eenduidig is.
Richtniveaus zouden daarom uit de richtlijn verwijderd moeten worden.
6. Nu en dan voorkomende overschrijdingen van aan de gezondheid
gerelateerde normen zullen normaal
geen gezondheidsprobleem geven,
maar er is wel passende actie nodig in
overleg met de gezondheidsinstanties.
De betekenis van overschrijdingen hangt
af van de betrokken parameters. Overschrijdingen van aan de gezondheid
gerelateerde parameters betekenen een
inbreuk op de veiligheidsmarges, maar
brengen niet noodzakelijk acute effecten
op de volksgezondheid met zich mee,
tenzij er van een belangrijke vervuiling
sprake is.
Het beëindigen van de drinkwaterleverantie vanwege dergelijke over-
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schrijdingen veroorzaakt gezondheidsrisico's (vermindering hygiëne en
besmettingsrisico) door gebrek aan water.
Het is beter om in nauw overleg met de
gezondheidsinstanties de best passende
oplossing te zoeken voor ieder afzonderlijk geval van overschrijding en pogingen
te ondernemen om vervuilde wateren
weer schoon te maken.
7. Onderzoek speelt een belangrijke rol
bij de bepaling van drinkwaternormen.
Drinkwaternormen steunen sterk op overwegingen van volksgezondheid; onderzoek is belangrijk bij het verkrijgen van
adequate informatie. Het onderzoek moet
aan de normering voorafgaan en er
richting aan geven.
Toxicologie zou aan moeten sluiten op
epidemiologische studie en zou gebruikt
moeten worden als basis voor de vaststelling van de normen. Bovendien moet
de doeltreffendheid van analytische
methoden getoetst kunnen worden aan de
regels van 'good laboratory practice'. In
het Europese onderzoekprogramma zou
aan de bovengenoemde zaken prioriteit
moeten worden gegeven.
Dit zou ook een van de prioritaire punten
moeten zijn bij de informatie-uitwisseling
tussen de lid-staten.
(Persbericht EUREAU)
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Callfor papers

Conferentie over
ontwikkelingen in afvalwaterbehandeling
HHR Group Limited organiseert de
tweede internationale conferentie over
'Advances in water and effluent
treatment'. De conferentie wordt
gehouden van 8 tot en met 10 december
1993 in Cumbria, Groot-Brittannië.
Tijdens de conferentie wordt aandacht
besteed aan het beleid en de ontwikkeling
in het licht van de steeds strengere eisen.
Belangstellenden worden uitgenodigd een
titel en korte samenvatting voor een paper
voor 15 maart 1993 in te sturen over één
van de volgende onderwerpen:
- legislation;
- statistics and control;
- process control;
- advanced oxidation;
- separation technology
Nadere inlichtingen: BHR Group Limited,
mrs. Kit Stones, Conference Organiser,
Cranfield, Bedford, MK43 OAJ, United
Kingdom, telefoon 09-44 234 750422.
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Ecodrome gaat n a a r Zwolle
Het Nationaal Milieupaviljoen Ecodrome
wordt verplaatst naar de gemeente Zwolle.
Burgemeester en wethouders van Zwolle
besloten op 2 februari jl. over te gaan tot
de aankoop van het Ecodrome voor het
symbolische bedrag van één gulden. Het
bestuur van de Stichting Nationaal Milieupaviljoen Ecodrome is hiermee akkoord
gegaan. Bij overdracht van het paviljoen
aan de gemeente Zwolle bestaat voor de
huidige partners de mogelijkheid een
samenwerkingsverband met de gemeente
aan te gaan.
Het Ecodrome maakte deel uit van de
Wereld Tuinbouw Tentoonstelling, de
Eloriade, die van 10 april tot en met
11 oktober 1992 in Zoetermeer werd
gehouden.

Cursus integraal waterbeheer
Geoplan organiseert een driedaagse
cursus 'Integraal Waterbeheer'. De cursus
vindt plaats op 21,27 en 28 april 1993 in
Utrecht.
Nadere inlichtingen: Geoplan,
Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam,
telefoon 020-67 16121.

Jaarlijkse conferentie AWWA
De American Water Works Asssociation
organiseert in 1993 haar jaarlijkse
conferentie en tentoonstelling in San
Antonio, Texas. De conferentie wordt
gehouden van 6 tot en met 10 juni 1993.
Tijdens de conferentie wordt onder meer
aandacht geschonken aan de laatste
ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, onderzoek, grondwater- en
oppervlaktewaterbehandeling en veiligheid. Dit jaar zijn er 55 technische sessies
en 16 seminars gepland tijdens AWWA
1993.
Nadere inlichtingen: AWWA, Meetings
Department, 6666 West Quincy Avenue,
Denver, 80235 Colorado, USA,
telefoon 09-1 303 794 7310.

Symposium Waterschap
Friesland
Het Waterschap Friesland houdt op
donderdag 27 mei aanstaande een
symposium met als titel: 'Friesland en het
Water(schap)' in Leeuwarden.
'Tijdens dit symposium zullen de taken en
de taakstelling van het nieuwe, en naar
oppervlakte gerekend grootste waterschap
van Nederland, worden belicht.
Belangrijke doelgroepen voor dit

symposium zijn bestuurders en medewerkers van collega-waterschapppen. Het
is ook van belang voor andere belangstellenden en instanties die betrokken zijn bij
het waterbeheer in Nederland.
Voor informatie: Bureau Voorlichting
Waterschap Friesland,
telefoon 058-33 9930.

Cursus biologische reiniging
van grond en grondwater
Het Nederlands Studie Centrum
organiseert een driedaagse cursus
'Biologische reiniging van grond en
grondwater'. De cursus wordt gehouden
op 10, 16 en 23 juni 1993 in het Rijnhotel
in Rotterdam.
Nadere inlichtingen: Nederlands Studie
Centrum, Postbus 330,
3130 AH Vlaardingen,
telefoon 010-434 9966/434 9028.

Nogmaals grondwaterpompstation Waterleiding
Friesland
In H 2 0 nr. 2/1993 is in het bericht over
de bouw van het grootste grondwaterpompstation in Spannenburg door Waterleiding Friesland (pagina N 2) een fout
geslopen. Het vernieuwde grondwaterpompstation zal op termijn vijfentwintig
miljoen kubieke meter grondwater
verwerken in plaats van de nu vermelde
tien miljoen kubieke meter.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer

Voordracht RIONED/NVArioleringsprijs 1993 geopend
Ter onderstreping van het belang van een
goed en op lange termijn optimaal functionerend rioolstelsel hebben de besturen
van de Stichting Platform Buitenriolering
Stichting RIONED en de Nederlandse
Vereniging voor Afvalwaterbehandeling
en Waterkwaliteitsbeheer NVA, de jaarlijkse RIONED/NVA-rioleringsprijs ingesteld.
'Tijdens de NVA-voorjaarsvergadering op
4 juni 1993 in Gorinchem zal de uitreiking
van de Rioleringsprijs 1993 plaatsvinden.
De prijs bestaat uit een kunstwerk en een
geldgebedrag.

