VEWIN-seminar 'Provincies en drinkwatervoorziening'

Patijn:'Provincies en waterleidingbedrijven moeten samen
milieuproblematiek te lijf
De activiteiten van de waterleidingbedrijven en van de provincies moeten
goed op elkaar worden afgestemd, door
goed overleg en een nauwe samenwerking. Wanneer de waterleidingbedrijven de provincie alleen maar zien
als de vergunningverlenende instantie,
dan gaan er dingen mis. En wanneer de
provincies de waterleidingbedrijven alleen
maar beschouwen als wateronttrekkers,
dan wordt gemakkelijk het algemene
belang van drinkwater over het hoofd
gezien. 'Provincies en waterleidingbedrijven moeten samen de milieuproblematiek te lijf, aldus VEWINvoorzitter S. Patijn, die daarmee het
belang aangaf van het VEWIN-seminar
'Provincies en drinkwatervoorziening' dat
op 7 december jl. werd gehouden in de
KIWA-vestiging te Nieuwegein.
Het seminar dat hel concept YLWINmilieuplan als uitgangspunt had, werd
bijgewoond door zo'n 25 vertegenwoordigers van de provincies
(gedeputeerden en ambtenaren water en
milieu) en evenzovele vertegenwoordigers
van VEWIN-bestuur, Raad van Advies en
-bureau. De bijeenkomst was vooral
bedoeld om een vrije gedachtenwisscling
tot stand te brengen. Daarom stonden na
een inleidende voordracht van VEWINdirecteur Th. G. Martijn een vijftal korte
inleidingen op het programma over
hoofdpunten van het concept-milieuplan
van de VEWIN, gepresenteerd door
medewerkers van het YEWIN-bureau.
Het merendeel van de tijd werd gevuld
met een vaak pittige discussie.
Drinkwatervoorziening en Milieu
Waterleidingbedrijven worden door de
ernstige aantasting van de milieukwaliteit
gedwongen te compenseren wat vervuilers
nalaten. Daarbij moeten op kosten van de
consument steeds meer complexe en kostbare technieken worden ingezet, aanvankelijk alleen voor de oppervlaktewaterverwerkende bedrijven, maar steeds meer
ook bij de bedrijven die grondwater als
grondstof gebruiken. Daarbij zijn de
bedrijven zich ervan bewust, dat ze aan de
ene kant afhankelijk zijn van het milieu
vanwege de kwaliteit van hun bronnen, en
aan de andere kant datzelfde milieu ook
belasten. Die rol van slachtoffer en van
vervuiler komt tot uitdrukking in het
concept-milieuplan, dat de VEWIN eerder
dit jaar uitbracht, en waar Th. G. Martijn
in zijn inleiding nader op inging.
In het Milieuplan wordt op basis van de
geschetste tweedeling onderscheid
gemaakt tussen externe en interne
milieuproblemen. Uitgangspunten blijven
voor de VEWIN, dat preventie gaat vóór
curatieve maatregelen, en dat de eigen

milieu-effecten van de waterleidingbedrijven tot een minimum beperkt
moeten blijven.
Verdroging
Verdroging is pas de laatste jaren als
milieuprobleem onderkend, maar ook
vroeger deed het verschijnsel zich voor.
Alleen werd toen in hoofdzaak acht
geslagen op het aspect vochttekort, terwijl
nu de nadruk ligt op het ecologische
aspect. R. II. F. Kreutz (VEWIN-bureau)
schetste het onderzoek dat de afgelopen
tijd door diverse organisaties en instanties
naar de verdroging in Nederland is uitgevoerd. Onder meer uit KIWA-onderzoek blijkt, dat het aandeel van de
grondwaterwinning in de verdroging in de
regel kleiner is dan 10%, maar dat lokaal
het aandeel van de winning wèl significant
kan zijn. Hij pleitte voor een evenwichtige
analyse van de oorzaken, een 'gelijke
behandeling' bij de bcleidsformulering en
een verantwoorde prioriteitenstelling bij
de keuze tussen hoogwaardige en laagwaardige toepassingen van grondwater.
Dagvoorzitter Patijn vertaalde het zo:
'De waterleidingbedrijven zijn als
veroorzakers gemakkelijk te identificeren
en ontkennen ook niet dat ze medeveroorzakers zijn. Ze zijn ook best bereid
om bij te dragen in oplossingen voor het
probleem. Maar ga de bedrijven niet
allerlei beperkingen opleggen als het
probleem daarmee niét wordt opgelost.'
Duingebieden
P. W. Veel (provincie Noord-Holland;
wees er in de discussie op, dat in het door
Kreutz genoemde KIWA-onderzoek ten
onrechte de duingebieden buiten

beschouwing zijn gebleven. Maar volgens
Kreutz. en Patijn was hel niet nodig om de
duinen in hel onderzoek te betrekken
omdat de invloed van de waterwinning
daar genoegzaam bekend is. De duinwaterbedrijven spannen zich in om die
invloed te beperken door onder andere
verdergaande voorzuivering van
infiltratiewater en door diepinfiltratie en
nadere studies naar de mogelijkheden
daarvan.
Algemeen belang
J. W. Remkes (gedeputeerde provincie
Groningen) toonde zich niet zo overtuigd
van het alleenrecht van drinkwater op de
kwalificatie 'algemeen belang', terwijl
mevrouw G. de Vries-Hommes
(gedeputeerde provincie Zeeland) de door
Kreutz. genoemde evenwichtige
benadering onderstreepte, maar de
medewerking van de waterleidingbedrijven in een haar bekend praktijkgeval minder voorbeeldig noemde dan die
van boeren en schappen.
Heide gedeputeerden spraken overigens
hun waardering uit voor het VEWINMilieuplan.
Landinrichting
Kreutz wees, in een reactie op de
opmerking van mevrouw De Vries, op een
voorbeeld van onevenwichtige
benadering: een herbezinning op landinrichtingsprojecten voor zover die in de
verdroging een rol spelen, beperkt zich tot
projecten die nog niet zijn vastgesteld.
Lopende en al uitgevoerde projecten
blijven buiten schot. Pij de drinkwatervoorziening wordt beperking of zelfs
sluiting van al jarenlang beslaande

De VEWIN-voorzüterspreekt enJe I'EWIN-directeur luistert.
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winningen wel overwogen. Martijn slool
zich bij hem aan: 'Als je de verdroging
goed wilt aanpakken, moet je ook de
moed hebben om datgene wat in het
verleden - uitgaande van toen geldende
normen - is gerealiseerd ten minste ter
discussie te stellen/
Schuld en slachtoffer
P. G. G Hilhorst (gedeputeerde provincie
Limburg! achtte het onverstandig te
proberen telkens weer de schuldigen aan
te wijzen: 'We hebben drie categorieën
onttrekkers: drinkwater, industrie en
landbouw. Vraag van elke categorie een
gelijke bijdrage; dat heelt naar mijn idee
voldoende maatschappelijk draagvlak.'
Naar aanleiding van opmerkingen van
R. Lanning (gedeputeerde provincie
Overijssel) en Hilhorst over invloeden op
grotere afstand (bruinkoolwinning in
Duitsland) benadrukte Kreutz het belang
van interprovinciaal onderzoek, zoals dat
nu in Midden-Nederland al loopt.
W. Visscher (VEWIN-Raad van Advies)
noemde de drinkwatervoorziening een
slachtoffer van de eigen zorgvuldigheid:
door de zorgvuldige planningsprocedure
zijn de bedrijven kwetsbaar. De industrie
gaat gewoon z'n gang en krijgt altijd zijn
zin.
G. Oskam (VEWIN-bestuur) pleitte
ervoor, dat de provincies bij de invulling
van het begrip 'hoogwaardige toepassingen' eensgezindheid zullen tonen.
M. M. F. Dewachter (provincie Flevoland)
was met Kreutz van oordeel, dat aan het
beleid een degelijke analyse dient vooraf
te gaan, maar waarschuwde voor het
gebruik van het onderzoek als vluchtweg:
'Je moet niet tot drie cijfers achter de
komma willen gaan voordat je maatregelen neemt.'
Waterbesparing
De vraag naar leidingwater stijgt in
Nederland nog steeds met zo'n 18 miljoen
mVjaar. Milieu-organisaties en overheden
dringen aan op waterbesparing, vanwege
de problemen van verdroging, slib,
ruimtebeslag en energiegebruik die met
de waterwinning samenhangen.
Maar waterbesparing is bepaald niet
eenvoudig, aldus G. F). Achttienribbe
(VFWIN-bureau). Het is in de ons omringende buitenlanden nog nergens gelukt
door gerichte actie het waterverbruik ook
daadwerkelijk terug te dringen en bovendien is er in Nederland al erg veel aan
gedaan. Zo is in Nederland het
bemeteringspercentage 80%, meer dan
twee keer zoveel als overal elders in
Europa. De toilctspoeling is gemiddeld
slechts 7 liter; het lekverlies behoort tot de
laagste ter wereld, en de installatie-

voorschriften zijn al sinds 1933 gericht op
waterbesparing. Daarnaast hebben
campagnes met het motto 'Wees wijs met
water' al een generatielang gewerkt aan de
bewustwording van de consument van de
noodzaak zorgvuldig met water om te
gaan. Niettemin zijn er wel mogelijkheden,
die in het conccpt-VEWIN-milieuplan
staan aangegeven en in de concept-Nota
Waterverbruik '. . .maar mag het een
beetje minder?' nader zijn uitgewerkt.
Voor het huishoudelijk gebruik kan
worden gedacht aan voorlichting,
toepassing van waterbesparende voorzieningen, vermindering lekverlies achter
de meter, regelgeving en advisering en
financiële maatregelen. Bij de laatste
groep behoren variabilisering van de
tarieven (geen vastrecht meer en variabel
deel circa f0,50/m' hoger), koppeling van
drinkwaterprijs aan zuiveringsheffing (het
zogenaamde 'waterspoor'), eventueel
gecombineerd met de rioollasten,
bemetering en subsidie van waterbesparende voorzieningen.
Voor het niet-huishoudelijk verbruik
noemde Achttienribbe de voorlichting en
advisering, onder andere door inspectiepersoneel, regelgeving op het punt van
het gebruik van hoogwaardig grondwater
voor laagwaardige toepassingen, en ook
weer financiële maatregelen (variabilisering en prikkels in het tarief gericht
op waterbesparing).
Prijselasticiteit
J. W. Remkes en B. M. Jellema
(gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
zetten vraagtekens bij de prijselasticiteit
van drinkwater. Volgens Achttienribbe
bedraagt die -0,1%: een prijsstijging van

10% levert een besparing van 1%op.
Maar Al. K. H. Gast (VEWIN-bestuur)
meende, dat je die elasticiteit net zo goed
op 0 kunt stellen: 'Volstrekt oninteressant;
het valt weg bij het effect van een warme
of een koude winter. We moeten eens
ophouden met dat 'knieperige' gedoe over
die paar centen; dat is typisch Nederlands.
Laten we een stel grote oppervlaktewaterbedrijven stichten, dan zijn we van alle
problemen af, zo opperde hij
(schertsend?).
Waterspoor
Achttienribbe erkende, dat een paar
dubbeltjes prijsverhoging nauwelijks effect
zullen sorteren, maar wees op de
mogelijkheid van het waterspoor +
riolering, waardoor de waterprijs naar
f 5,- à f 6,- per m 3 zou gaan, wat
natuurlijk wel effect zal hebben. Gast wees
erop, dat de Nederlandse riolering
gedimensioneerd is op de regenwaterafvoer en dat het aandeel aan huishoudelijk afvalwater niet moet worden overschat.
Mevrouw De Vries opperde de mogelijkheid alle Nederlanders hetzelfde tarief te
bieden, en vroeg zich af of het
waterspoor + ook betekent dat de
betrokken voorzieningen in één hand
zouden moeten komen. Daarvan is
vooralsnog geen sprake, aldus Latijn.
G. V. Branderhorst (provincie NoordHolland) wees er nog op, dat bij het
gebruik van oppervlaktewater via spaarbekkens de maatschappelijke kosten van
het onttrekken van natuurgebieden aan de
beschikbare ruimte wordt genegeerd.
Iedere kubieke meter vraagt ruimte en dat
wordt niet in de prijs van het water
verdisconteerd.
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Defensieve houding
W. de Vries (provincie Overijssel)
bespeurde bij de VEWIN een verrassend
defensieve houding en noemde het
milieuplan een 'mooie tekst'. 'Maar het
ontbreekt aan een concreet actieprogramma: je moet niet kijken wat er allemaal mogelijk is, maar je moet iets doen.'
Patijn: 'Natuurlijk zijn we defensief.
We moeten immers onze belangen veilig
stellen. Kr moet veel gebeuren, en niet
alles kan tegelijk, dus maken we plannen.
Maar men moet niet denken dat we
intussen stil zitten! Kijk eens naar het
Rijnzout. Toen minister Smit-Kroes het
Rijnzoutverdrag eenzijdig in de koelkast
wilde zetten hebben wij het er weer uitgehaald. Ik heb wel eens gezegd: doe een
dubbeltje op de prijs van het drinkwater,
dan heb je zo'n f 130 miljoen per jaar voor
een milieupot, waaruit je mestfabrieken
kunt financieren, het zout uit de Rijn kunt
halen en wat al niet. Maar dat is natuurlijk
niet de weg.'

Parallel
S. C. M. Hoogveld (provincie Gelderland)
merkte op, dat de verlangens van de
waterleidingbedrijven en van de provincies op dit punt vrijwel parallel lopen.
Bulten zag dat ook wel, maar zag tevens
dat IPO-vertegenwoordigers dikwijls
worstelen met het feit dat het milieubeleid
zoveel geld kost dat er voor bestedingen
in die richting politiek gesproken geen
ruimte is. Zo noemt het kabinet
Pubbcrs/Kok het milieu de vierde pijler,
maar haaks daarop staat dan het idee dat
de nationale schuld niet mag toenemen.
Men dient te bedenken dat de welvaart
voor een deel betaald is door afwenteling
van de kosten op het milieu, aldus Bulten.
'Baten we dan in die gebieden waar het
wèl kan, laten zien dat het kan door een
goede samenwerking tussen provincies en
waterleidingbedrijven', zo reageerde
Hoogveld, die daarmee tevens in één zin
de teneur van de hele bijeenkomst
weergaf.

Grondwaterbescherming
Hoe kan zo snel mogelijk een adequaat
algemeen beschermingsniveau worden
bereikt? Die vraag stond centraal in de
inleiding van B. Bulten (VBWIN-bureau),
die vooral inging op de kloof tussen
wetgeving, milieunota's en praktijk.
De Wet Bodembescherming steunt op het
multifunctionaliteitsbeginsel, dat in het
NMP + verbreed is tot het begrip
'duurzame ontwikkeling'. Pr zijn twee
sporen. Het eerste spoor is het algemeen
beschermingsniveau, waar de overheid via
AMvB's invulling aan moet geven, en het
tweede spoor vormen de specifieke
bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden, waarvoor de provincies regels
moeten stellen. Maar kijken we bijvoorbeeld naar de AMvB Gebruik Dierlijke
Meststoffen, dan zien we dat er een kloof
gaapt tussen wat daarin wordt voorgesteld
en het idee van de duurzame ontwikkeling. Door van het totaal van meer
dan 300.000 ha aan fosfaatverzadigde
gronden slechts 50.000 ha als zodanig aan
te wijzen, laat men op 250.000 ha willens
en wetens een (fosfaat)mestgift van
50 kg/ha extra (125- 75) toe.
De grondwaterbeschermingsgebieden zijn
goed van de grond gekomen, maar waarborgen geen volledige bescherming. In het
concept-VEWIN-milieuplan worden voorstellen gedaan om dat te verbeteren: door
het aankopen van grond, het stimuleren
van de ecologische landbouw, door het
uitbreiden van de beschermingsgebieden
tot het gehele intrekgebied en door het
geven van hoge prioriteit aan de sanering
van bodemverontreinigingen door
provincies, aldus Bulten.

Algemene bescherming
Na enige discussie en een vraag van Patijn
over de noodzaak van de bescherming van
het gehele intrekgebied van de winningen
schetste Bulten het verschil tussen
freatische en niet-freatische winningen.
Met name voor de ondiepe, freatische
winningen is de bescherming van het
intrekgebied noodzakelijk. Niet-freatische
winningen onder beschermende kleilagen
zijn minder kwetsbaar. 'Maar je moet
uitkijken voor een korte-termijnredencring,' zo voegde Martijn daaraan
toe. 'IIet water komt ergens vandaan; het
kan wel 1000 jaar onderweg zijn, maar het
komt er. Pn daarom is het uitgangspunt
van de Wet Bodembescherming dat heel
Nederland beschermd zou moeten zijn het
enige juiste. Pn daarom moet men kijken
wat er gezamenlijk gedaan kan worden,
niet alleen door waterleidingbedrijven en
provincies.'
Landbouw
Martijn noemde het voorbeeld van de
door de VEWIN gefinancierde studie van
het Centrum voor Pandbouw en Milieu
CPM naar de mogelijkheden voor alternatieve landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden, die liet zien dat
het bestrijdingsmiddelengebruik door
simpele aanpassingen gehalveerd kan
worden en dat er geweldige besparingen
in de mestgift mogelijk zijn.
'Opvallend was', aldus Martijn, 'dat de
landbouwers die met het onderzoek
hebben meegedaan van oordeel zijn dat
het allemaal nóg beter kan, maar dat dan
de bedrijfsrisico's wel erg groot worden.
Wanneer de waterleidingbedrijven die

risico's zouden overnemen, kan er dus
wellicht nog meer worden bereikt.
Daar kunnen we over praten'.
Bulten: 'De rijksoverheid durft niet in te
grijpen met volumemaatrcgelen, maar
tegelijkertijd stokt de ontwikkeling van
mestverwerkingsmogelijkheden in
verband met de mogelijke afwijzing door
de PG van rijkssubsidies daarvoor.
Pén van de mogelijke oplossingen zou
kunnen gevonden worden in het voorfinancieren door de waterleidingbedrijfstak van dergelijke mestfabrieken'.
Afvalprodukten drinkwatervoorziening
Omdat de waterleidingbedrijven slachtoffer zijn van de belasting van het milieu
met vervuilende stoffen, zijn ze ook
veroorzaker van milieuproblemen.
Naarmate er meer stoffen uit het water
moeten worden verwijderd om goed
drinkwater te maken, wordt ook de berg
drinkwaterslib groter. Daarover sprak
J. B. Abrahamse (VPWIN-bureau) in zijn
inleiding 'Het waterleidingbedrijf als
afvalproducent'. Het afvalstoffenbeleid
richt zich in Nederland vooral op
preventie, reductie en nuttige toepassing,
controle van de afvalstromen, efficiency
en voor storten op de IBC-criteria.
Ambtenaren hebben het begrip 'opladderen' verzonnen om aan te geven dat
in het rijtje storten - verbranden - nuttige
toepassing - hergebruik - preventie het
storten de slechtste en de preventie de
beste optie is. Dat is mooi, maar inmiddels
zitten de waterleidingbedrijven met zo'n
500.000 m ' aan slib per jaar. Dat is
30.000 ton droge stof, waarvan
10.000 gekwalificeerd moet worden als
chemisch afval op grond van het arseengehalte. Is het werkelijk een afvalstof?
Nee, het slib bevat vele nuttige bestanddelen, en een nuttig gebruik ligt dan ook
voor de hand. Maar die nuttige toepassingen zijn er nog niet.
Uitgangspunten van het VfiWINMilieuplan voor de aanpak van het subprobleem zijn:
- verbetering van de zuiveringsprocessen;
- geen permanente opslag;
- tijdelijke opslag moet voldoen aan de
IBC-criteria;
- er moeten efficiënte regionale afvalverwerkingsstructuren komen, en
- er moet een logistiek plan zijn vóór
1993.
Voor de verwerking van WCA-slib is er
op dit ogenblik onvoldoende verwerkingscapaciteit. Dat hangt voor een deel samen
met de 'stigmatisering' van het slib: geen
enkele stortplaatsbcheerder is er blij mee.
Het speurwerk naar nieuwe zuiverings-
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technieken moet worden geïntensiveerd,
net als de studie naar nuttige inzet van
afvalstoffen. Maar intussen moeten ook
acties worden ondernomen om de vervuiling van de grondstof tegen te gaan,
want de enige reële aanpak is die van de
preventie, aldus Abrahamse.
Normen en kosten
In de discussie kwam de vraag naar voren
ot bij de voorziene wijziging van de
wetgeving, waarbij het drinkwaterslib
gerangschikt zal worden onder het
C3-afval, het Milieuplan op dit punt
aanpassing behoeft. Volgens Abrahamse
blijft het slib, vanwege de hoge arseengehalten, WCA-afval. De mogelijkheid het
te storten op een C3-stort biedt wellicht
een klein beetje soelaas, 'maar vindt maar
eens een welwillende stortplaatsbeheerder'.
Op een vraag van Hoogveld noemde
Abrahamse de kosten van storten globaal
zo'n f 100,- tot f 150,- per ton, maar elders
werden ook bedragen genoemd van
f 300,-Aon. In Zuid-Holland wordt het
slib alleen na een marginale bewerking
(ontwatering) aangeboden. Abrahamse
benadrukte de wenselijkheid van alternatieve toepassingen. Het onderzoek naar
slibverwerking, door de VEWIN in het
kader van het Speurwerkprogramma
opgedragen aan het KIWA, vraagt nu een
investering van een paar ton op een totaal
speurwerkbudget van circa f 10 miljoen,
aldus Martijn.
Financiering milieubeleid
waterleidingbedrijven
In de laatste inleiding ging Martijn nader
in op de financiering van het voorgestelde
milieubeleid. Maar aangezien er in de
kritiekronde op het milieuplan daarover
vele standpunten naar voren zijn
gekomen, beperkte Martijn zich tot een
weergave van zijn eigen mening.
De interne milieuproblemen moeten
worden opgelost en gefinancierd door de
bedrijven zelf. De kosten worden uiteraard doorberekend aan de consument.
Voor de externe milieuproblemen ligt dat
anders. Maar daarbij moeten we
bedenken, dat door de huidige
concentratie van waterleidingbedrijven
binnen een jaar of vijf het aantal bedrijven
zal zijn teruggelopen tol circa 23, en
binnen 10 jaar misschien tot 18 à 19.Al die
bedrijven zullen dan stuk voor stuk te
maken hebben met alle problemen die
spelen, zowel bij gebruik van oppervlaktewater als van grondwater. Tot het uiterste
doorgevoerd zou er één Nederlands
drinkwaierproduktiebedrijf kunnen
komen, dat dan automatisch verantwoordelijk zou zijn voor de aanpak van
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alle zaken die de grondstof bedreigen.
In die lijn meent Martijn, dat de huidige
waterleidingbedrijven, ongeacht de aard
van de grondstof, het milieubeleid moeten
zien als een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Dat betekent, dat ze
gezamenlijk dienen op te trekken tegen
vervuiling van de bronnen en die
inspanningen ook gezamenlijk moeten
financieren, aldus Martijn. In maart 1991
zal er een speciale VEWIN-ledenvergadering worden gehouden over het
concept-Afilieuplan. Daar zal worden
voorgesteld dat een Stuurgroep onder
leiding van oud-minister Nijpels de
nadere praktische uitwerking gaat bezien,
en tevens gaat kijken welke projecten in
aanmerking komen voor gezamenlijke
financiering. Daarnaast is het denkbaar,
dat clusters van bedrijven aan regionale
problemen gaan werken, aldus Martijn.
Consument
'Maar in alle vormen van financiering
komt hel er loch op neer dat de
consument moet betalen', zo stelde
Jcllema. 'Dat is wel zo', aldus Martijn,
'maar in het geval van de internemilieukosten varieert dat bedrag per
bedrijf en alleen in het geval van de
externe-milieukosten is er in mijn visie
sprake van een bedrag per kubieke meter
dat voor iedereen hetzelfde is'.
Jellema: 'Het Patijnse dubbeltje dus!'
Patijn: A r ergeet dat dubbeltje nou
maar . ..'.
Jellema opperde, dat het dan denkbaar is
dat er uit zo'n VEWIN-milieufonds
bijvoorbeeld Franse zoutlozers worden
uitgekocht. Martijn: 'Het Rijnzoutverdrag
is een schandaal. Maar ons belang is zo
groot, dat Nederland uit opportunistische
overwegingen daaraan toch bereid is mee
te betalen'.
Oskam verneemt weleens de vraag of de
bedrijfstak geld beschikbaar heeft voor de
Maassanering. Hij concludeerde dat hij wanneer in maart het VEWTN-milieuplan
wordt aangenomen - in elk geval een
antwoord op die vraag zal kunnen geven.
Patijn is van oordeel dat een VEWINMilieufonds opgezet zou moeten worden
als een soort solidariteitsfonds, om samen
met de vervuilers de problemen aan te
pakken. Als beperking stelde hij voor, dat
niemand geld krijgt die niet zelf ook geld
inbrengt.
Visscher waarschuwde ervoor, dat naarmate er meer geld in zo'n fonds zit, de
druk op de vervuiler om zelf voor de
kosten op te draaien minder zal worden.
Maar volgens Patijn wordt dat probleem
ondervangen door er een tijdelijk
stimuleringsfonds van ie maken.
Lanning noemde als bezwaar tegen een

dergelijk centraal fonds, dat de afstand tot
de consument wel erg groot wordt en
pleitte ervoor ook de financiering van de
externe-milicuproblemen in de regio te
laten. Voor de eigen problemen geldt dat
zeker, bevestigde Martijn, maar het is
belangrijk de externe problemen in een
breder verband te zien. Ook voor
Overijssel is het van belang te weten wat
er gebeurt in het stroomgebied van de
Rijn en op de Veluwe en juist voor
dergelijke zaken dient zo'n gezamenlijk
fonds.
Tienjarenplan
In zijn slotwoord benadrukte Patijn andermaal het belang van samenwerking lussen
provincies en waterleidingbedrijven,
waarbij de laatsten naar zijn oordeel
initiërend dienen op te treden.

Mr. S. Patijn.

'De kennis is bij VEWIN, KIWA en lidbedrijven voorhanden; de vergunningen
zijn een verantwoordelijkheid van de
provincies. Mogelijk dat op den duur de
provincies ook meer betrokken worden bij
de planning van de winmiddelen: het is
toch idioot dat in de huidige planstructuur
het Tienjarenplan van de VEWIN moet
worden goedgekeurd door een overheid
die voor de uitvoering ervan geen enkele
verantwoordelijkheid draagt!' aldus Patijn.
Hij zei veel heil te zien in een vakberaad
van de waterleidingbedrijven met de
provincies, zowel ambtelijk als bestuurlijk
met alle watergedeputeerden, en zegde
toe, dat bij de uitwerking van het
Milieuplan (na goedkeuring in maart
volgend jaar) door de Stuurgroep Nijpels
behalve de waterleidingbedrijven ook de
provincies zullen worden betrokken.
GBV

