Interparlementaire Maasconferentie pleit voor Maassanering
via Internationale Commissie

Er moet zo snel mogelijk een Internationale Maascommissie komen die de sanering
van de Maas kan gaan aanpakken. Die Commissie kan worden opgezet naar het model
van de Internationale Rijncommissie. De doelstellingen voor de Maassanering moeten
overeenstemmen met de doelstellingen die dit voorjaar zijn vastgelegd voor de Noordzee in de Noordz.eeministersconferentie. Dat
is de strekking van een resolutie die op 23 november jl. in
Maastricht (unaniem) werd aangenomen door parlementariërs uit
België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland tijdens een
Internationale parlementaire Maasconferentie. De resolutie, die
hieronder integraal staat afgedrukt, zal door de voorzitter van de
Commissie Leefmilieu van het Benelux-parlement (tevens
conferentievoorzitter) dr. K. Zijlstra, niet alleen ter kennis worden
gebracht van de betrokken nationale regeringen, maar ook aan de volksvertegenwoordigingen. Langs deze weg hopen de parlementariërs beweging te krijgen in de
sanering van de Maas, die al jaren stagneert door een impasse in de BelgischNederlandse 'Waterverdragen'.
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Resolutie
De interparlementaire conferentie over de
milieuproblemen van de Maas, waarin de
belangrijkste politieke stromingen van de
Benelux-landen, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland zijn vertegenwoordigd, spreekt als haar mening uit:
1. Water kent geen grenzen. Het stroomgebied van de Maas ligt weliswaar in vijf
landen, maar het vormt in werkelijkheid
één enkele waterstaatkundige eenheid.
Het beheer van dat stroomgebied zou dan
ook overeenkomstig die werkelijkheid
moeten worden opgezet.
2. Op zo kort mogelijke termijn dient een
overeenkomst tot het instellen van een
Internationale Maascommissie (IMC) te
worden gesloten. De IMC, waarin de

landen en de gewesten binnen het
stroomgebied van de Maas en daarnaast
de Europese Gemeenschap vertegenwoordigd dienen te zijn, kan in analogie
met de Internationale Rijncommissie
worden opgezet. De IMC zou in het
bijzonder belast dienen te worden met de
coördinatie van het proces van kwaliteitsverbetering van het Maaswater.
3. De belangrijkste taak, die aan het IMC
opgedragen zou kunnen worden, ligt in
het opstellen van een Maas Actie Plan
teneinde de basis te leggen voor een
gezamenlijke actie van de betrokken
instanties. In dit plan zou op basis van wat
overeengekomen is in het Noordzeeactieprogramma de doelstelling voor de in
het jaar 2000 te bereiken waterkwaliteit
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vastgelegd dienen te worden evenals het
tijdpad, dat voor het bereiken van de
doelstelling voorzien wordt.
4. Zo spoedig mogelijk dient op basis van
internationale samenwerking een meet-,
meld- en waarschuwingssysteem te
worden opgezet met behulp waarvan
enerzijds het kwaliteitsniveau van het
Maaswater regelmatig wordt vastgelegd
en waarmee anderzijds incidentele
abnormale lozingen van schadelijke
stoffen onmiddellijk aan alle belanghebbende organisaties kunnen worden
doorgegeven.
5. Gestreefd dient te worden naar een
kwaliteitsniveau van het Maaswater, dat
zo spoedig mogelijk voldoet aan de
ecologische basisfunctie. Op deze wijze
zou het Maaswater op stabiele wijze
geschikt gemaakt worden voor de
bereiding van drinkwater.
De conferentie spreekt de wens uit, dat de
lopende onderhandelingen over de waterverdragen op korte termijn en in de geest
van de voorgaande uitspraken worden
afgesloten.
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