EG Conferentieover Drinkwater, Brussel,23 en 24 september1993

Hoe gezond of ongezond zijn bestrijdingsmiddelen in drinkwater?

Zo al en toe bereikt ons - ook via de
kolommen van H 2 0 en de knipselkrant
'Water in de Pers' - tegenstrijdige informatie. Dat betekent niet uitdrukkelijk dat
de redaetie is tekortgeschoten. Meestal
heersen er over het besproken onderwerp
gewoon verschillende meningen. Zo'n
onderwerp is de normstelling van
bestrijdingsmiddelen in drinkwater.
Consumentenbond 0,0
De Consumentenbond liet in het oktobernummer van de Consumentengids weten,
dat bestrijdingsmiddelen als atra/.inc
domweg niet in drinkwater thuishoren en
beoordeelde daarom drinkwater met
sporen atrazine ruim onder de bestaande
norm van 0,1 //g/1) als matig. De Consumentenbond stelt als norm dus 0,0.
Fabrikanten: toxicologische norm
Ongeveer tegelijkertijd wezen de fabrikanten en leveranciers van bestrijdingsmiddelen erop, dat voor de normering zou
moeten worden uitgegaan van de Guidelines van de WIK), lien toxicologische
normering dus, die voor de meeste
middelen een aanzienlijke verruiming mee
zou brengen. 'Hen beetje gif in drinkwater
moet kunnen,' zo gaven de kranten deze
visie verkort weer. Met ANF-bericht
hierover staat hierbij afgedrukt.
EG-Conferentie
De geluiden van de fytofarmaceutische
industrie waren uitdrukkelijk gericht op
het beïnvloeden van de Europese
Commissie die op 23 en 24 september in
Brussel een congres wijdde aan de her-
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ziening van de EG-Richtlijn voor drinkwater. De ca. 250 deelnemers vertegenwoordigden de lidstaten maar ook
betrokken partijen zoals Hureau, de
industrie, de landbouw, consumentenorganisaties en milieu-organisaties.
De tweedaagse conferentie liet geen
schokkende verschuivingen in de standpunten zien maar wel een nadere nuancering op punten waarop de herziening
van de drinkwaterrichtlijn van de
vigerende richtlijn (80/778/HHG) zal
afwijken.

Esthetisch/organoleptisch
Zo concludeerde de conferentie, dat naast
de gezondheidsgcrelateerde normen de
esthetisch/organoleptischc normen in de
EG-richtlijn gehandhaafd moeten blijven.
Een meerderheid van de aanwezigen
ondersteunt de afschaffing van de Guide
Levels in de richtlijn. De status van deze
richtwaarden is niet eenduidig vastgelegd
wat aanleiding kan geven tot verwarring.
Normoverschrijdingen
Artikel 10 van de richtlijn (waarin de
mogelijkheid van normoverschrijdingen is
geregeld) moet zodanig worden aangepast, dat de lidstaten niet voor een
enkele overschrijding voor het Europese
Hof kunnen worden gedaagd. Dat speelt
vooral een rol voor overschrijdingen van
de pesticidennorm.
Voor die pesticidennorm van 0,1 (igt\
werd geopperd dat deze zodanig zou
moeten kunnen worden aangepast, dat
schadelijke effecten op de gezondheid
worden vermeden. Een meerderheid van
de aanwezigen hechtte echter aan het
'voorzorgsprincipe'. Op grond van die
stemming is de verwachting, dat een
aanpassing van de norm toch vooral zal
worden gezocht in de mogelijkheid overschrijdingen tijdelijk en beperkt toe te
staan.
Procedure voor herziening
In de procedure voor de herziening van
de richtlijn zullen nu het toxicologische en
het ecotoxicologische comité van de EC
worden geconsulteerd. Verder zal er voor
de herziene richtlijn een kostenanalyse
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worden gemaakt. Intussen kan iedereen
(lidstaten maar ook belanghebbende
partijen! schriftelijk zijn of haar wensen
aan de Commissie kenbaar maken.
Wanneer de EC denkt alle noodzakelijke
informatie beschikbaar te hebben, dan
wordt een voorstel voor amendering van
de richtlijn gemaakt. Dal zal naar
verwachting eind 1994 het geval zijn.
Aangezien het voorstel voor amendering
nog een lange bureaucratische weg te
gaan heeft voordat de Europese Ministerraad zich erover zal buigen, zal een
herziene richtlijn niet voor het jaar 2000 in
de Nederlandse wetgeving behoeven te
worden geïmplementeerd.
Bestrijdingsmiddelen blijven ongezond
Maar hoe zit het nu met die bestrijdingsmiddelen? Het is duidelijk dat de lobby
van fabrikanten en leveranciers (en
gebruikers' van bestrijdingsmiddelen
vooralsnog niet heeft bereikt dat er een
toxicologische norm komt voor elke afzonderlijke stof (en de afbraakprodukten!).
Gelukkig maar. Dat zou immers een
onwerkbaar pakket aan normen opleveren
met gigantische problemen voor de handhaving. Overigens zal het ecotoxicologischc comité van de HC een normering
op basis van alleen maar humaantoxicologischc overwegingen wel moeten afwijzen.
Pragmatische houding jegens
voorzorgsnorm
Naar het zich laat aanzien, zal in de
herziening van de richtlijn de principiële
voorzorgsnorm van 0,1 //g/l wel gehandhaafd blijven, met dien verstande dat
overschrijdingen van die norm niet
onmiddellijk zullen leiden tot berispingen
van het Hof; overschrijdingen worden
getoetst op toxicologische relevantie en op
basis daarvan worden de te nemen maatregelen bepaald.
In Nederland is deze pragmatische
handelwijze al een aantal jaren gangbaar.
Hen handelwijze die voortkomt uit het
onvermogen van de overheid het
probleem adequaat bij de bron aan te
pakken. Het blijft een nogal dualistische
houding, die hoge eisen stelt aan de
vakbekwaamheid van de waterleidingvoorlichters. Zij moeten immers de consument ervan overtuigen dat er - ondanks
een normoverschrijding - eigenlijk niets
aan de hand is.
GBV
(met dank aan Any van Dijk-Hooijaard
voor het lenen van haar congresaantekeningen)
Foto's:FlorianJ. Lern, HollandseRading.

'Een beetje pesticide in het drinkwater moet kunnen'
'De Vereniging is bezorgd dat de drinkwaterbedrijven in Europa onnodig veel
geld van hun klanten uitgeven om aan arbitraire normen te voldoen, zonder
overeenkomstig profijt voor de volksgezondheid'.
Deze hartverwarmende bezorgdheid werd eind september in een open brief
van de Europese Vereniging voor Gewasbescherming (European Crop
Protection Association) verwoord. De club riep de Europese Commissie op bij
de herziening van de normen voor de kwaliteit van drinkwater rekening te
houden met nieuwe kennis en technieken.
Onder het motto 'Een beetje pesticide in het drinkwater moet kunnen' bestrijdt
de lobby-groep de huidige EG-norm van 0,1 milligram pesticide, die per liter
drinkwater toelaatbaar is.
Volgens de vereniging dateert die norm uit dejaren zeventig,toen lagere
waarden dan 0,1 milligram niet meetbaar waren. Infeite ging het dus om een
nul-norm. Met de huidige stand van wetenschap en meettechniek is het heel
goed mogelijk wetenschappelijk verantwoorde toxicologische normen te stellen
voor de vele verschillende gewasbeschermingsmiddelen.
Dedruk op de Europese Commissie om de richtlijn uit 1980te wijzigen is
bijzonder groot, zegt de milieu-organisatie Greenpeace. De chemische industrie
klaagt dat ze miljarden kwijt is,wanneer ze moet opdraaien voor de produktiekosten van drinkwater. Dat is de schuld van die EG-richtlijn.
Van het agrarisch areaal in de Europese Gemeenschap is immers,zo blijkt uit
recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
65 procent met pesticiden vervuild.
Endat terwijl meer dan driekwart van het drinkwater in de EGafkomstig is van
grondwater. Greenpeace moet er niet aan denken dat er voor elk van de zevenhonderd verschillende soorten landbouwvergif een aparte norm wordt gesteld.
Datzou volgens de milieubeschermers een onwerkbare situatie worden.
Hoe groot de druk op de Europese Commissie is om de bestaande EG-richtlijn
teversoepelen mag blijken uit het feit dat dezer dagen in Brussel deskundigen
van de diverse betrokken partijen door de Commissie bijeen zijn gehaald om de
kwestie te bespreken.
EG-commissaris Yannis Paleokrassas opende op 23 september jl. de bijeenkomst. Zijn rede was veelbetekenend. 'Er is in het verleden soms kritiek op de
Commissie uitgeoefend, datzij bij haar voorstellen onvoldoende rekening hield
met de financiële gevolgen. Ikvind dat de kosten van maatregelen om het
milieu te beschermen niet over het hoofd moeten worden gezien'.
'We moeten nauwgezet de verhouding tussen de volksgezondheid en de kosten
van drinkwater onderzoeken. Maar de volksgezondheid staat voorop. Het is
meer een kwestie van wie voor de kosten moet opdraaien',zeide Griekse
EG-commissaris.
Hij liet er geen misverstand over bestaan dat de consument in de toekomst
meer voor zijn drinkwater zal moeten gaan betalen. Hij noemde het zelfs een
grote uitdaging het publiek van de waarde van gezond drinkwater te overtuigen.
De investeringen in de drinkwatervoorziening zullen,aldus Paleokrassas,
jaarlijks met negen procent stijgen (in Nederland met acht procent).Tegen het
jaar 2000 zullen de investeringen in die sector twee keer zo hoog liggen als
vandaag. Om aan te geven hoe goedkoop drinkwater nog altijd is zei de
commissaris: 'Voor minder dan de prijs van een liter bier kun je duizend liter
drinkwater kopen. Dat is geen onbetekend feit bij het beantwoorden van de
vraag hoeveel de consument bereid is te betalen voor schoon en gezond
water'. Hij beloofde de verzamelde deskundigen dat hun ideeën een 'belangrijke invloed' op het komend voorstel van de Commissie zal hebben.
Dat voorstel zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de
Raad van Ministers, die uiteindelijk zal beslissen.
De Nederlandse Consumentenbond vond onlangs op drie plaatsen (Naaldwijk,
Schiedam en Vlaardingen) het onkruidbestrijdingsmiddel atrazine in het kraanwater. Dat deugt niet, concludeerde de bond,want er hoort geen landbouwgif in
het drinkwater. Of die conclusie ook in de toekomst gerechtvaardigd is, hangt
sterk af van een stelletje deskundigen, die op het moment in Brussel
vergaderen en de kracht van de chemie-lobby. (ANP)

