EersteEUREALi-conferentie, 3 en 4 maart 1993 te Madrid

EG geeft startsein voor wijziging drinkwaterrichtlijn

Tijdens de eerste Europese conferentie
van EUREAU, de Europese Unie van
Nationale Verenigingen van Waterleidingbedrijven, heeft de Europese
Commissie (EC) aangekondigd dit najaar
te starten met de revisie van de richtlijn
over de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water (zogenoemde
drinkwaterrichtlijn) uit 1980 (80/778/EEG).
Bij monde van de heer Tom Garvey,
plaatsvervangend directeur-generaal van
Directoraat-Generaal (DG) XI voor
Milieu, Nucleaire veiligheid en
Burgerbescherming, liet de EC weten
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in september van dit jaar een hearing te
organiseren om de wensen van de
betrokken instanties te vernemen.
Tot die instanties rekende Garvey ook
EUREAU, dat zich met zijn rapport
'Drinking Water Directive 80/778/EC,
Proposals for modification' een
constructieve gesprekspartner van de
Commissie heeft getoond, aldus de plaatsvervangend DG. Ook vanuit andere
invalshoeken bestaat er belangstelling
voor de richtlijn. Dit bleek uit de grote
deelname van vertegenwoordigers van
bijvoorbeeld de bestrijdingsmiddelenindustrie, producenten van leidingmaterialen en overheden.
Programma
Aan de conferentie, die gehouden werd op
3 en 4 maart jl. te Madrid, namen ruim
200 mensen deel. Het merendeel van de
deelnemers was afkomstig uit EG-landen,
maar er waren ook geïnteresseerden uit
onder andere USA, Hongarije en
Marokko. Hieruit bleek eens te meer dat
normstelling voor drinkwater tegenwoordig een mondiale aangelegenheid is.
Het programma stond, na een bijdrage
van de EC]en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, geheel in het teken van
het EUREAU-rapport over de herziening
van de drinkwaterrichtlijn. In H 2 0
nr. 5/1993, blz 136-137 en in het artikel
van mw. A. M. van Dijk-Eooijaard elders
in dit nummer, zijn de belangrijkste
wensen uit het EUREAU-rapport
vermeld.
Spelregels EC
Garvey verzekerde het gehoor het
EUREAU-rapport nauwkeurig te hebben
gelezen. Hij vond het een goed door-
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timmerd verhaal. Sommige aanbevelingen
uit het rapport zal de EC zeker in overweging nemen bij de herziening van de
richtlijn, aldus Garvey. Hij gaf wel alvast
een schot voor de boeg wat daarbij de
speelruimte voor EUREAU zal zijn. De
'zes spelregels van Garvey' zijn:
1. De Commissie zal niet instemmen met
een voorstel dat het niveau van bescherming van de consument van de huidige
Richtlijn, zou 'verlagen'.
2. Bij de herziening van de richtlijn dient
uitgegaan te worden van de resultaten van
het laatste wetenschappelijk onderzoek
inclusief toxicologische gegevens.
3. De perceptie van de consument op het
produkt moet meer in beschouwing
worden genomen. De (nieuwe) richtlijn
moet de consument het vertrouwen
(her)geven dat het water uit de kraan
gezond en smakelijk is.
4. Er moet een evenwicht gevonden
worden tussen enerzijds een flexibele
toepassing van de richtlijn en anderzijds
het reeds eerder genoemde (harde) niveau
van bescherming van de consument.
5. Ook moet rekening worden gehouden
met de financiële consequenties van
eventuele nieuwe normen.

6. Bezien moet worden of het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel, dat binnen
de EG aan de orde van de dag is, ook
invloed heeft op de richtlijn.
In de wandelgangen van het congres
vroegen de deelnemers zich later af of met
deze regels een grondige revisie van de
richtlijn wel mogelijk is. Voorlopig zal
EUREAU het moeten doen met de mededeling dät de richtlijn zal worden herzien.
Controverse EC-WHO?
De heer Xavier Bonnefoy, Co-secretaris
van de WHO, illustreerde het belang van
goed drinkwater, door voor te rekenen dat
het aantal mensen dat iedere vijf minuten
sterft door de zogenoemde waterborn
diseases gelijk is aan het aantal passagiers
van twee Jumbo Jets. Voor de WHO staat
daarom de normering van de microbiologische parameters voorop. Daarnaast
zijn ook enkele chemische parameters met
duidelijke gezondheidskundige aspecten
van belang. De organoleptische/esthetische ook wel comfort parameters
genoemd zijn voor de WHO van tweede
orde.
Hierin verschilt de W H O van de EC.
Garvey had namelijk eerder aangegeven
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dat drinkwater naast gezond ook lekker
moest zijn.
Later op de dag werd in de discussie het
misverstand uit de weg geruimd dat het
EUREAU bij de normstelling ook alleen
om de gezondheidsaspecten van drinkwater zou gaan. Comfort parameters
horen wel degelijk in de richtlijn thuis, zij
het in een andere categorie voor wat
betreft de naleving (zogenoemde percentage benadering in plaats van 'full
compliance'), aldus een van de inleiders
van EUREAU.
Een ander belangrijk verschil tussen de
WHO-normen en de richtlijn van de EG
acht Garvey de juridische binding. De
WHO-normen zijn immers vrijblijvend
voor de lidstaten, terwijl de richtlijn een
bindende werking heeft voor de lidstaten.
Het leek erop of Garvey hiermee waarschuwde geen appels (EG-richtlijn) met
peren (WHO-Guidelines) te vergelijken.
Nieuwe Guidelines WHO
De W H O is op dit moment bezig met een
ambitieuze herziening van de Guidelines.
In drie delen (juni '93,eind '93 en medio
'94) zullen de nieuwe WHO-waarden
gepresenteerd worden.
Van groot belang zijn de nieuwe waarden
voor onder andere lood (10 //g/1) en
bromaat (25 //g/l). Het artikel van mw.
A.M. van Dijk-Looijaard elders in dit blad
biedt een overzicht van de nieuwste
WHO-voorstellen.
In Nederland zijn deze ontwikkelingen al
gesignaleerd onder andere tijdens het
VEWIN/KIWA-seminar op 2 december jl.
(zie ook H 2 0 nr 1/93, blz. 8 en 9).
Ondanks een andere kijk op drinkwaternormen zal de EC bij de wijziging van de
EG-richtlijn niet licht om de WHO-voorstellen heen kunnen. Garvey nam wat dit
betreft al een voorschot op de wijziging
van de loodnorm. Hij toonde zich echter
niet ongevoelig voor het argument dat in
verband met de verstrekkende (financiële)
gevolgen van deze nieuwe norm, enige
fasering bij de invoering ervan mogelijk
moest zijn.
Bonnefoy deelde tenslotte mee dat er
alweer een nieuwe groep van (zes)
deskundigen is ingesteld om een volgende
herziening c.q. aanvulling van de
WHO-Guidelines voor te bereiden. Naar
verwachting zullen deze in 2002 worden
vastgesteld. Hieruit blijkt eens te meer dat
de normstelling voor drinkwater een
continu proces is.
The continuous story o f . . . .
Een belangrijk deel van de discussie werd
(weer) gewijd aan de huidige EC-norm
voor pesticiden (de zogenoemde parameter 55). Wat dit betreft leek het er even
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op alsof de tijd had stilgestaan sinds de
discussies op nationaal en Europees
niveau (onder andere in Como georganiseerd door het Europees instituut voor
Water) in 1988. Bekende argumenten
werden vanuit bekende kampen aangevoerd. De winst van de discussie in
Madrid was dat EUREAU een eensluidend, hoewel breekbaar, standpunt
innam. Men erkende enerzijds dat de
0,1 //g/l een politiek gegeven is dat
waarschijnlijk niet zal worden gewijzigd.
Ook Garvey gaf daartoe opnieuw een
signaal door te vermelden dat deze norm,
die gebaseerd is op het zogenoemde voorzorgsprincipe, zijn tijd ver vooruit was,
gezien het feit dat dit principe onlangs als
onderdeel van het 'verdrag van
Maastricht' tot een gemeenschappelijk
uitgangspunt is verheven.
Anderzijds hoopt EUREAU door introductie van zogenoemde 'protocols of
exceedance', de benodigde flexibiliteit
voor de bedrijven te bewerkstelligen. Met
deze protocols is het mogelijk om interimnormen te hanteren die gebaseerd zijn op
de toxicologische studies in afwachting
van bron- en eventueel effectgerichte
maatregelen. Eerder had Garvey al laten
weten geporteerd te zijn voor dit idee,
zolang de gezondheid van de consument
maar niet in het geding was.
Conclusies uit Madrid
EUREAU kan terugzien op een geslaagd
congres. De Unie is er in geslaagd een
heldere boodschap over te brengen.
Bovendien wordt hij als boodschapper
serieus genomen. En lastbut not least:het
congres was ook een bijdrage aan het
'EUREAU-gevoel', een gevoel dat de
komende jaren hard nodig is om eensluidende wensen van de Europese waterindustrie door te laten dringen tot de
regelgevers in Brussel.
Tot slot volgen hier nog enkele belangrijke conclusies van het EUREAU-congres.
- EUREAU heeft met zijn rapport
'Proposals for Modifications' en met het
Europese Congres over de drinkwaterrichtlijn voldoende aangetoond dat de
drinkwaterrichtlijn aan herziening toe is.
De EC erkent dit en beschouwt EUREAU
als belangrijke gesprekspartner bij het
proces van de herziening.
De randvoorwaarden die de EC zal
hanteren bij de herziening bieden op het
eerste gezicht weinig ruimte voor een
wezenlijke vernieuwing van de richtlijn.
- Gezien de juridische binding van de
richtlijn, en (financiële) inspanningen om
aan de richtlijn te voldoen, dient de basis
van de normen zeer degelijk te zijn. De
EC kan daarom bij een herziening van de

richtlijn niet meer om de werkzaamheden
van gezaghebbende instituten als de
W H O en EPA heen.
- De indeling in categorieën van parameters zoals door EUREAU voorgesteld
kan rekenen op een brede steun binnen
de Europese waterindustrie. De EC lijkt
niet geporteerd te zijn voor het schrappen
van M Ï C ' s voor esthetische/organoleptische parameters. Hij acht het van groot
belang dat drinkwater gezond en smakelijk
is.
- Het aan de norm voldoen op basis van
een zogenoemde 'percentage-approach'
stuit vooral voor de duizenden kleine
waterleidingbedrijven in Europa op
problemen in verband met de vereiste
meetinspanningen.
- De EC lijkt niet overtuigd van de
argumenten van EUREAU om zogenoemde Guide Levels (richtwaarden) uit de
richtlijn te schrappen. Hij ziet meer in het
beter 'verkopen' van dit fenomeen aan het
publiek.
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Voorlichtingscampagne
bewoners grondwaterbeschermingsgebied
De heer G. van Nuland, directeur van de
NV Waterleiding Maatschappij 'NoordWest-Brabant', en de Oosterhoutse
wethouder, de heer J. Schoenmakers,
hebben op 29 maart jl. op drinkwaterproduktiebedrijf Oosterhout het startsein
gegeven van een voorlichtingsactie gericht
op de bewoners van het grondwaterbeschermingsgebied in Oosterhout. Doel
van de actie is de bewoners erop attent te
maken dat er 'drinkwater onder hun
voeten zit' en hen te informeren over de
consequenties van het wonen in een
grondwaterbeschermingsgebied.
De actie is een gezamenlijk initiatief van
de provincie Noord-Brabant, de gemeente
Oosterhout en de NV Waterleiding Maatschappij 'Noord-West-Brabant'. Als blijkt
dat de campagne het beoogde effect heeft,
zullen de provincie en de waterleidingmaatschappij ook in andere grondwaterbeschermingsgebieden een dergelijke
actie opzetten.
De reden om in Oosterhout te beginnen is
het feit dat een groot deel van alle
woningen in de gemeente Oosterhout in
het grondwaterbeschermingsgebied staan.
Inclusief de nieuwbouwprojecten die er
worden gerealiseerd gaat het om ongeveer
40% van alle Oosterhoutse woningen.
(Persbericht WNWB)

