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ROL VANEUREAU ISZINVOL EN VRUCHTBAAR

Europaenhet water
DeinvloedvandeEuropeseUnieopit gang vanzakeninNederland-enindeanderelidstatenvan
deEU-wordtsteedsgroter.VeelbesluitendieinDenHaaggenomenworden,zijneigenlijkalleen
maardeuitvoeringvanEuropeesbeleid,uitleidt ookvoorveelaspectenvanhetwaterbeheer.De
VEWINendeUnievanWaterschappenzijn lidvanEUREAU,hetsamenwerkingsverbandvande
nationaleverenigingenvandrinkwaterproducenten enajvalwaterbehandelaars indeEU.EUREAU
overlegtnamensdebeheerdersmetdedeskundigenvandeEU.Gepoogdwordtpolitiekedoelstellingenvoordepraktijk uitvoerbaarenhanteerbaartemaken.Hetoverlegblijktzinvolenvruchtbaarte
zijn.Op 15en16aprilj.l.verzorgdedeVEWINeenwerkbezoekaanBrusselvoordirecteurenvan
waterleidingbedrijven. Tijdensditbezoekga/MaartenGastdenavolgendeschetsinhoojdlijnenvan
deinvloedvanEuropaophetwaterbeheer.
Watwarendebelangrijkste invloeden in
deafgelopenjaren enwatzijn belangrijke
punten voordetoekomst?Alsantwoord op
beidevragen hebikmij hierbij beperkt tot
vijfpunten.
R i c h t l i j n s t e d e l i j k afvalwater
DezeEuropeserichtlijn isin Nederland
nauwelijks bekend.Tochvormtdezewellichtdezwaarste hoeksteen onder het Europesewaterkwaliteitsbeleid. Hijverplicht de
lidstaten totdevolgendezaken:
-

Voor31 december 1998moestalle afvalwatervanagglomeraties met meerdan
10.000inwoner-equivalenten (i.e.),die
lozenopgevoeligewateren, biologisch
gezuiverd worden;

-

Vóór31 december 2000moestalle afvalwatervanagglomeraties met meer dan
15.000i.e.,dienietlozenopgevoelige
wateren,gezuiverd worden;
Vóór31 december 2005moetalle afvalwatervanagglomeraties tussen 2000en
10.000i.e.,dielozenopgevoeligewateren,biologischgezuiverd worden.

Dezerichtlijn heeft inverschillendeEUlandendeaanlegvanrioolstelsels ende
bouwvan rioolwaterzuiveringsinrichtingen
krachtiggestimuleerd.Waterbeheerders en
gemeenten, maar ookingenieursbureaus en
aannemingsbedrijvenzijn actiefaandeslag
gegaan.Tochisdesituatie nognietoveralin
orde.
on UitderapportagevandeEUoverde
:tandvanzakenper31december 1998bleek
tvande542stedenindeEUmetmeerdan
50.000
inwonersmaarliefst37,waaronder
:
grotestedenalsBrighton,Brussel,Cork,Milaan,PortoenSanSebastian,hun afvalwater
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nogsteedsvolledigongezuiverd loosden.
72grotestedenkendenslechtseenmechanischezuivering.Welisdaarnainallegebrandmerktestedenengebiedenhettreffen vande
nodigevoorzieningen met voortvarendheid
aangepakt.Hetsaneringsdoelzalzekerwordenbereikt,zijhetwatmindersneldande
richtlijn beoogde.

Drinkwaterrichtlijn
OpvoorstelvanEUREAUisde richtlijn
voordekwaliteit vandrinkwater in1994
doordeEUherzien.Bijhetontwikkelen van
hetvoorstelvoordenieuwe richtlijn heeft
Nederland (inhetbijzonder Kiwa)eengrote
rolgespeeld.Hetaantalparameters werd
verkleind.Opeenaantalgebieden werden de
normen ingrijpend aangescherpt.Vooralde
strengere loodnorm heeft zeergrote implicatiesgehad.Inlanden alsBelgië,Frankrijk en
Engeland moeten opgroteschaal loden
huisaansluitingen,loden binnenleidingen
enlodenvoorraadvaten vervangen worden.
Richtlijnen voor de g r o n d s t o f
In1976iseen richtlijn vastgesteldvoor
oppervlaktewater bestemdvoordebereiding
vandrinkwater.Inhetbijzonderdestrenge
normstelling tenaanzienvandebestrijdingsmiddelen(0,1 (Jg/lJheeftgrotegevolgen
gehad.Inmiddelszijn wevanuitdediscussie
overzinenonzinvaneendergelijke algemene
normstellinggegroeidnaareenpatroonvan
samenwerkingmetde landbouworganisaties
endeproducenten van bestrijdingsmiddelen
teneindedebelangenvanhetwaterbeheer,de
drinkwatervoorzieningendeagrarischesectorbeteropelkaaraftestemmen.
Met betrekking tot hetgebruik van
grondwater voorde drinkwatervoorziening
isin het bijzonder denitraatrichtlijn van

grootbelang.Dezeverplichtdebeheerders
omtezorgenvooreengrondwater dan
minderdan 50mg/l nitraat bevat,eeneis
dieindepraktijk nogsteedsvoorgroteproblemenzorgt.Anderzijds isdezehet breekijzervooreenactieveaanpakvandeoverbemesting.
Nederland blijft opditpunt ingebreke.
Dankzij deplicht totperiodieke rapportage
aandeEUisdeoverheidzichhiervan bewust
geworden.
Aanbestedingsrichtlijn
Het begrip Europeseaanbestedingis
geïntroduceerd dankzij eendaarvooropgestelderichtlijn, nietalleenvoordewatersector,maarookbreederbuiten voorandere
overheidsbestedingen. Nieuwbouwwerken
meteenbegrotingvanmeerdan vijf miljoen
euro moeten Europeesaanbesteed worden.
Ookvoordeaanschafvangoederenendienstenmet eenwaardevanmeerdan0,6 miljoeneurogeldteendergelijke eis.Opde
dagelijkse praktijk vanhetaanbesteden van
grotere werken engebouwen enophet aanschaffen vangoederenendiensten heeft deze
richtlijngroteinvloedgehad.Inmiddels is
de'Europeseaanbesteding' alsnieuw fenomeen redelijk ingeburgerd.
K a d e r r i c h t l i j n Water
ToendeEuropeseCommissieaande
richtlijnen voorwaterbestemd voordedrinkwaterbereiding,voorwatervoorzalmachtigenenkarperachrigen,voorschelpdierwater
envoorzwemwater eenecologischewaterrichtlijn wildetoevoegen,heeft het Europees
Parlementdaareenstokje voorgestoken.
Alvorensweereennieuwerichtlijn vooreen
deelaspectinbehandeling tenemen,eiste
hetEuropeesParlementeen kaderrichtlijn
voorhet waterbeheer.
Dezeisergekomen:kwaliteit en kwantiteit,oppervlaktewater engrondwater moeten perstroomgebied als samenhangend
geheelbenaderd worden.Indeopzetvanhet
beheerenindetoerekeningvankosten moet
dit tot uiting komen.Vooreen integrale
benadering vanhetwaterbeheer,zoalsin
Nederland aleerder toegepast,heeft deze
richtlijn opEuropees niveaudeaanzetgegeven.DenadereuitwerkingopEuropees
niveau endeimplementatie perland enper
stroomgebied zijn thans volopgaande.
Mancoisdatde hoogwaterproblematiek
wellicht nogonvoldoendeeenplaats inde
nieuwe benadering heeft gekregen.
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Punten voor de toekomst
Wanneer ikeenvoorspellingmoetdoen
overdepunten diedekomendejaren het
zwaartepunt vanhetwerkvanEUREAUzullen vormen,noem ikdevolgende:
Integratienieuweleden
Binnenkort wordt deEUuitgebreid met
tiennieuweleden:Estland,Letland,Litouwen,Polen,Tsjechische Republiek,Slowakije,Hongarije,Slovenië,MaltaenCyprus.
Daarnazittenernogtweeindewachtkamer
(BulgarijeenRoemenië).Wellicht volgen
later noganderelanden inEuropadezeweg.
Implementatie vandeEuropeseregelgevingindelokalewetgevingeninde
bestuurspraktijk vanieder landzalveel tijd,
aandacht enenergievergen.Ditgeldtook
voorderegelgevinginde watersector.
Ikgaervanuit datdebetreffende landen
dezeontwikkeling niet alleenopeigen
krachtkunnen enhoeven temaken.Zij kunnen lerenvandeervaringen diewijin het
verleden hebben opgedaan.Ookwij hebben
tijd nodiggehad-nogsteedsnodig-omer
voortezorgen datonzevoorzieningen inde
watersfeer aandeEuropese richtlijnen voldoen.Zinenachtergronden vanderichtlijnen kunnen duidelijk gemaakt worden.Hoe
wijermeezijn omgegaan enhoewijzeinde
praktijk geïmplementeerd hebben, kaneen
voorbeeld zijn voordenieuweleden.
KaderrichtlijnWater
Bijdethans inganggezette implementatievandeKaderrichtlijn Waterstaande
verantwoordelijkheden vande beheerder

centraal.Doorgaanszullendeeisenvan het
aquatischeecosysteemalsgeheelniet strijdigzijn metdievandedrinkwatervoorzieningalsgebruiksdoel.Tochmoetdedrinkwatersectorervoorzorgdragen datde
specifieke belangen diezijheeft, dateisenen
datéénvandehoofdeisen diezij stelt,namelijkdatdrinkwater inprincipe met eenvoudigetechnieken uitoppervlaktewater bereid
moer kunnen worden,ookinvoering krijgt
enalséénvandeuitgangspunten voor het
kwaliteitsbeheergehanteerd wordt. Drinkwaterrelevantestoffen moeten eenplaats
krijgen inde normstelling.
Aanpassingvigerenderichtlijnen
InveleEuropeserichrlijnen iseensysteem van periodiekeaanpassingvan normen
opgenomen.Ditheeft betrekkingoponder
anderededrinkwaterrichtlijn, dezwemwaterrichtlijn enderichtlijn voor toepassing
vanzuiveringsslib inde landbouw.
Telkensweervraagtzo'n actualisatieprocesalertheid vandebetreffende sector.Deskundigen uit depraktijk moetenopdejuiste
wijzeenvooraltijdig ingezet wordenomde
richtlijnen in het beheeradequaat te kunnen laten functioneren.
Positioneringdrinkwatervoorziening
DeEUworstelt met hetvraagstukvande
positioneringvannutsdiensten enandere
dienstenvanpubliekbelanginhetalgemeen.
Waterbeheerendrinkwatervoorziening zijn
hierbij nogeenapartterrein.Indeverschillendelidstatenwordthierverschillend mee
omgegaanenverschillend tegenaangekeken.

"

DeNederlandseregeringheeft hetvoornemenomindewetvastteleggendatdedrinkwatervoorzieningalleeninpublieke handen
magzijn.TegenoverdeNederlandsevisie
staatdeEngelseprakrijk metvollediggeprivatiseerdedrinkwaterbedrijven endeFranse
praktijk metlangjarige concessieverleningen
doordeoverheidaanprivate bedrijven.
Verschillendedirecroraten-generaal van
deEUstuderen opdemeestgewenstepositionering vande drinkwatervoorziening,
waarbij aandachtbesteedwordtaan het
beschermen vanhetpubliek belang,de
garantie vanvoldoendemarktwerking,de
afbakening enhetsamenspel tussen publiekeenprivatemaatschappijen, demeest
gewenste kostentoerekening en prestatievergelijkingdoor benchmarking.
Ofen hoedeuitkomsten vandezestudiesinderegelgevingverankerd moeten
worden,zalindekomende tijd eenpunt van
intensievediscussie zijn.
Mondialewaterproblemariek
Debeschikbaarheid van betrouwbaar
drinkwater endeaanwezigheid vanadequatevoorzieningen voordeinzamelingen
zuiveringvanafvalwater vormen opwereldschaaléénvandegrootste uitdagingen voor
de toekomst.
InJohannesburgeninKyotoiseenEU
WaterInitiativeaandeordegekomen.Het
belangvandezeproblematiek isenerzijdszo
groot,anderzijds iszoveelkennisen ervaring
indelidstatenvandeEUopdezegebieden
aanwezigdat hetnietanderskanzijn dan dat
ookdeEuropeseUnieindezemondialeproblematiekeenactievebijdragezalwillen
leveren.Alsmendirnietwil,danzalerom
gevraagdworden,sterkernog,zalhetgeëist
worden.HoeweleenorganisatiealsEUREAU
daarvoornietisopgerichtenooknietdaarop
istoegerust,zalditpunt onsallendekomendetijd ongetwijfeld ominzetvragen. *
Maarten Gast
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Sedert 1989heeft:MaartenGastdeVEWIN
vertegenwoordigd indeBoardofManagementvanEUREAU,sinds1998bijgestaan
doorJanBoevenamensdeUnievanWaterschappen.Beidengaandewatersectorverlaten.Hetstokjevandevertegenwoordiging
vanNederlandindeBoardofManagement
vanEUREAUwordtnamensdeVEWIN
overgenomendoordrs.P.Jonker(DZH)en
namensdeUnievanWaterschappendoor
mr.ir.H.Tiesinga(Zuiderzeeland).
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