Minister van VROM wil een verschuiving in het denken over
drinkwater*

Het milieubeleid wordt tegenwoordig
steeds meer geplaatst in het kader van
duurzame ontwikkeling. Hinnen die
contekst van duurzame ontwikkeling
moeten we de toekomstige drinkwatervoorziening veiligstellen en toetsen.
De drinkwatervoorziening in Nederland is
inmiddels uitgebouwd tot een van de
beste voorzieningen ter wereld. Hen zaak
om trots op te zijn. Hen zaak ook om zo te
houden. En dat is niet zo gemakkelijk.
Recente ontwikkelingen hebben de drinkwatervoorziening midden in een krachtenspel gezet, waar de eigen belangen tegen
die van andere betrokkenen, zoals natuur
en ruimtelijke ordening, nadrukkelijk
worden afgewogen. Hen krachtenspel
waar wordt onderhandeld en waar zaken
alleen worden gewonnen op overtuigende
argumenten.
Dat is denk ik een nieuw element voor de
drinkwatervoorziening. Het betekent een
verschuiving in het denken over die voorziening. Een verschuiving, die dringend
om een adequate reactie vraagt uit de
drinkwaterwereld. Zowel aan de kant van
de beleidsmakers, de overheid dus, als aan
de kant van de producenten van ons
drinkwater, de waterleidingbedrijven.
Helaas wordt de noodzaak hiervan nog
niet door iedereen voldoende beseft.
De neiging bestaat om ook nu nog te
vertrouwen en voort te borduren op
oude gevestigde uitgangspunten, dat
volksgezondheidsbelangen in alle
opzichten op zouden wegen tegen
bijvoorbeeld natuurbehoudsbelangen.
Deze houding past niet meer in deze
tijd en staat een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening
in de weg.
Ook de collega nutssector, van de
elektriciteitsbedrijven, heeft dit ingezien
en de laatste jaren een nieuwe weg
ingeslagen van actief inspelen op milieuzorgen.
Deze verschuiving vindt u terug in de nota
'Naar een glasheldere toekomst'. Vanuit
het besef dat de drinkwatervoorziening
zich nu in een andere positie bevindt dan
voorheen, wordt in de nota aangegeven
waar de verschuivingen zitten en hoe daar
vanuit de drinkwatervoorziening op
ingespeeld kan worden. De nota wil daarmee een belangrijke stap zetten in de
richting van een op deze tijd en
omstandigheden afgestemd denken en
handelen binnen de drinkwatersector.
*Speech van Minister Alders van VROM voor de
VWN jaarvergadering op 19mei 1990 Ie Oen Haag;
uitgesproken door de plv. directeur-generaal
.Milieubeheer.

Status en strekking van de nota
Het veranderde denken over de drinkwatervoorziening is aanleiding geweest
voor de beslissing het Tweede Structuurschema en de bijbehorende nota Drink-en
Industriewatervoorziening (beide van
1985) te vervangen door een eind 1991 uit
te brengen Beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening. De nota
'Naar een glasheldere toekomst' kunt u
zien als een koersbepaling van dat
Beleidsplan. Het Beleidsplan zal, net als
het vorige Structuurschema de procedure
van een planologische kernbeslissing
doorlopen. Daarnaast - en dat is nieuw moet voor de uitbreiding van de infrastructuur een milieu-effect rapport worden
opgesteld. Ook ten behoeve van dit
milieu-effect rapport zet de nota een
eerste stap. Dit in de vorm van een startnotitie, die in de nota is opgenomen.

van de VEWIN. Reacties van de
provincies druppelen binnen. Ik hoop
medio 1990 een standpunt te kunnen uitspreken.

De nota geeft de globale koers van de
toekomst aan. Precieze uitspraken in de
trant van: zo gaan we het doen en niet
anders, zuil u er niet in aantreffen. Het is
ook niet de bedoeling het beleid in zijn
totaliteit ter discussie te stellen. Het is wel
de bedoeling om aan te geven waar het
beleid in het licht van de verschuiving in
het denken over de drinkwatervoorziening
aanpassing en aanscherping behoeft.

Grondstof
Voor wat de drinkwatervoorziening als
eisenstellende partij betreft gaat het vooral
om de kwaliteit van de grondstof.
De problemen zijn groot. De problemen
met het oppervlaktewater bestaan al
relatief lang. De problemen met het
grondwater zijn nog betrekkelijk nieuw.
In het NMP zijn doelstellingen
opgenomen die erop zijn gericht de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater veilig te stellen voor alle betrokken
belangen. Voor de bodem en het daarin
aanwezige grondwater spreken we in dat
geval van multifunctionaliteit. Daar waar
een bepaalde activiteit wordt gestaakt,
moet in principe een andere activiteit
zonder problemen kunnen worden gestart.
Dit impliceert dat de kwaliteit van de

Vooruitlopend op het beleidsplan kan de
nota ook al een handvat bieden voor de
invulling en beoordeling van plannen die
een relatie hebben met de drinkwatervoorziening. Ik denk daarbij aan het vorig
jaar aan mij ter goedkeuring aangeboden
Tienjarenplan van de VEWIN en aan het
in voorbereiding verkerende Milieuplan

De nota geeft een beeld van de stand van
zaken, ontwikkelingen, problemen en
mogelijke oplossingrichtingen. Daarbij
wordt een aantal actuele aandachtsvelden
geïdentificeerd. Ik noem:
1. de bescherming van de kwaliteit van
het grond- en oppervlaktewater;
2. de beperkte beschikbaarheid van het
grondwater;
3. de zekerstelling van de kwaliteit van
het eindprodukt;
4. de milieubelasting door drinkwaterbereiding en distributie en
5. de veiligstelling van de drinkwatervoorziening in buitengewone omstandigheden.

H 2 0 (23) 1990,nr. 12

bodem en het grondwater overal in
Nederland voldoende moet worden
beschermd. Voor de drinkwatervoorziening moet daarbij uiteindelijk een
situatie worden bereikt waarbij overal
drinkwater via eenvoudige zuivering uit
grondwater kan worden bereid. Voor het
oppervlaktewater geldt eenzelfde doelstelling. Het beleid is erop gericht om
binnen de duur van één generatie deze
doelstellingen te halen.
Hij de realisatie van deze doelstellingen
lopen we aan tegen het genoemde
krachtenspel dat plaatsvindt tussen
verschillende belanghebbenden. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de mest- en
bestrijdingsmiddelenproblematiek.
Een krachtenspel, dat manifester wordt,
naarmate de te nemen maatregelen
strenger moeten worden of dichterbij
komen. Rn daar hebben we nu nadrukkelijk mee te maken waar het gaat om het
volumebeleid in de veehouderijen.
De tweede fase van het mestbeleid zal
gericht zijn op het versneld wegnemen
van de knelpunten, die bij de fosfaatverzadigde gronden omvangrijker bleken
dan verwacht. Om een indruk te geven
van de omvang van deze tweede fase van
het mestbeleid noem ik de volgende
maatregelen.
Maatregelen
- Per 1 januari 1991zal een aanscherping
van de bemestingsnormen worden
ingevoerd: grasland 200 kg, bouwland
125 kg en maïsland 250 kg fosfaat per
hectare.
- Met betrekking tot de ammoniakemissie zullen met ingang van de tweede
fase op 200.000 hectare in dat deel van de
Maïsland: ris

or fosfaatdoorslag
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zandgronden waar de ammoniakbelasting
het hoogst is, emissie-arme aanwendingstechnieken verplicht zijn in het eerste deel
van het groeiseizoen. Per 1januari 1992
geldt dit voor het hele zandgebied en per
1 januari 1994 voor heel Nederland.
Per 1 januari 1995 worden deze aanwendingstechnieken gedurende het
gehele uitrijperiode verplicht.
Op bouwland zal deze eindsituatie direct
met ingang van de tweede fase gaan
gelden.
- Per 1 januari 1995 zal voor alle grasland
en voor bouw- en maïsland op zand-, dalen lössgronden een uitrijverbod gelden
van 1 september tot 1 februari. In de
periode 1991-1995 zal deze aanscherping
gefaseerd worden ingevuld.
- Verder zal de landelijke bemestingsnorm voor maïsland in de loop van de
tweede fase ook verder worden aangescherpt om buiten de in 1991en 1992
aan te wijzen gebieden met een groot
risico voor fosfaatdoorslag de kans op
doorslag zo klein mogelijk te maken.
- Zo mogelijk zal nog in 1990 een plan
van aanpak voor de verdere beperking
van de stikstofemissie uit de landbouw
worden opgesteld. De op basis van dit
plan te nemen maatregelen kunnen
derhalve op zijn vroegst in de loop van de
tweede fase worden doorgevoerd.
- In het Meerjaren Plan Gewasbescherming, dat LNV en VROM voor
1november uitbrengen, zal voor
bestrijdingsmiddelen het beleid worden
aangegeven. De meest gevaarlijke
middelen voor de drinkwatervoorziening
(bijvoorbeeld bentazon, airazine, bromail
en dichloorpropeen) zullen vóór 1995
geëlimineerd moeten zijn.

Oppervlaktewater
Voor wat het oppervlaktewater betreft
maken wc ook zeker al vorderingen.
Zo zijn in het kader van het Rijnactieprogramma (RAP) afspraken gemaakt
voor een 50%-reductie van een pakket
van stoffen in 1995. Daarnaast maakt
VROM zich sterk om in RAP-verband
binnen 2 jaar internationale afspraken te
maken over een pakket kwaliteitseisen
vanuit de drinkwatervoorziening, dat
vanuit Nederland (in samenwerking met
onder meer de VEWIN en de RIWA) is
ingebracht. Met betrekking tot de Maas
zei ik me in om in 5 jaar tijd tot eenzelfde
aanpak te komen als die bij de Rijn.
Dus te komen tot een 'internationale
Maascommissie' en een 'Maasactieprogramma'.
Helaas geldt dat, ondanks alle maatregelen aan de bronnenkant, effectgerichte
maatregelen in de zin van extra
zuiveringsstappen in de praktijk voorlopig
niet te voorkomen zullen zijn. Ik wil
hierbij nog eens benadrukken dat het
daarbij gaat om een noodzakelijk kwaad.
Kwaliteit eindprodukt
Nog steeds komt het voor dat het drinkwater niet steeds en op alle punten aan de
eisen voldoet. Ik noem bijvoorbeeld
bepaalde bestrijdingsmidddelen, zware
metalen (ook in verband met agressiviteit), NH4, Na, en Mn. Een kritische
controle is en blijft noodzakelijk. In dit
verband zal een gerichte jaarlijkse analyse
plaatsvinden op basis van gezamenlijk
verzamelde gegevens.
Milieu-effecten drinkwatervoorziening
Nu de keerzijde van de medaille. Heb ik
het in het voorgaande gehad over de
drinkwatervoorziening als eisenstellende
partij en als producerende partij, in het
navolgende wil ik het hebben over de
drinkwatervoorziening als omstreden en
vervuilende partij. In de nota neemt dit
onderdeel een flinke ruimte in beslag.
Dit, niet omdat ik de drinkwaterbedrijven
als gerenommeerde 'vervuilers' zie.
Maar wél omdat ik vind dat er van een
bedrijfstak die zó afhankelijk is van een
goed milieu, zeker mag worden gevraagd
dat zij zich tot het uiterste zal inspannen
om datzelfde milieu zo goed mogelijk te
beschermen. Er mag van de bedrijfstak op
dit punt een voorbeeldfunctie worden
verwacht. Een dergelijke houding komt
ook de geloofwaardigheid van de bedrijfstak ten goede. En dat is heel belangrijk.
Immers, wie veel eist, wordt geacht ook
zelf het goede voorbeeld te geven.
Verwijten als 'boter op het hoofd' en 'de
pot verwijt de ketel' zullen op deze wijze
moeten worden gepareerd. Gebeurt dat
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positief opstelt en samen met de
provincie zal zoeken naar in alle
opzichten acceptabele oplossingen.
Hier kan de drinkwatervoorziening
haar voorbeeldfunctie waarmaken.
De mogelijkheden voor een eventuele
verschuiving richting oppervlaktewater op
de langeretermijn komen aan de orde in
het Beleidsplan. De consequenties van
grondwaterwinning, maar ook van het
gebruik van de duinen, het aanleggen van
een vierde spaarbekken in de Biesbosch
enzovoort, zullen nader tegen elkaar
worden afgewogen. Dit zal gebeuren in
het op ie stellen Milieu-effectrapport,
waarna in het Beleidsplan heel duidelijk
zal moeten worden aangegeven welke
keuzen we op basis van welke argumenten
maken.

Beregening rungrasland doorde landbouw.

niet dan zal de acceptatie van op zich wel
terechte eisen snel afnemen.
Nu concreet.
Verdroging
De beschikbaarheid van zoet grondwater,
op dit moment de belangrijkste bron voor
de watervoorziening, is een punt van
actuele discussie. Recente studies hebben
aangetoond dat er in Nederland op veel
plaatsen verdroging voorkomt van natuur
en landschap. Dat is ook de aanleiding
geweest om verdroging als nieuw thema
in het NMP op te nemen. De doelstelling
van dit thema is om de verdroging snel tot
stilstand te brengen en daar waar mogelijk
en zinvol te streven naar herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden.
Verdroging is een lokaal probleem en
moet ook op dat niveau worden aangepakt. Het zijn daarom vooral de
provincies die ervoor moeten zorgen dat
het verdrogingsprobleem binnen de daarvoor gestelde termijn wordt opgelost.
Ik verwacht van hen, dat zij daarbij
voldoende ruimte creëren voor de drinkwatervoorziening. Die ruimte is nodig, in
ieder geval voor de komende tien jaar.
Reële alternatieven voor de drinkwatervoorziening ontbreken immers op die
termijn. Ruimte creëren kan alleen maar
als selectief en zuinig met het grondwater
wordt omgegaan.
Selectief omgaan met grondwater
betekent dat daar waar het grondwater
schaars is of dat dreigt te worden, het
bij voorrang wordt toegewezen aan
hoogwaardige gebruiksdoeleinden,
waaronder de huishoudelijke toepassingen. Dit kan inhouden dat

andere gebruikers, die het grondwater
voor minder hoogwaardige doeleinden
toepassen een stapje terug moeten
doen. Ik denk daarbij aan sommige
industriële toepassingen en aan
beregening van vooral grasland door de
landbouw.
Voor wat de industrie betreft kan daarbij
als alternatief worden gedacht aan de
levering van oppervlaktewater, eventueel
bij grote afnemers via een apart leidingennet. De onlangs breed in de pers uitgemeten discussie over een tweede
leidingennet, heeft nadrukkelijk
betrekking op dit punt. En niet, zoals wel
gedacht, op een tweede leidingennet ten
behoeve van de huishoudens.
Zuinig omgaan met grondwater betekent
in de eerste plaats het terugdringen van
het verbruik ervan. Waterbesparing dus.
Daarnaast betekent het ook en dan doel ik
op de landbouw, het zoveel mogelijk vasthouden van water, in plaats van het, zoals
nu nogal eens gebeurt, te gemakkelijk
afvoeren ervan. De provincies zullen aan
dit laatste punt inhoud moeten geven.
Ondanks de hoge prioriteit die aan de
drinkwatervoorziening moet worden
gegeven, betekent dat niet dat de watervoorziening altijd buiten schot kan
blijven. In concrete verdrogingssituaties, waar de drinkwatervoorziening duidelijk een belangrijke
veroorzaker is en waar door het nemen
van maatregelen ook werkelijk winst is
te behalen, zullen wel degelijk offers
van de bedrijfstak worden gevraagd.
Ik ga ervan uit dat zij zich in zo'n geval

Waterbesparing
Waterbesparing is niet alleen positief met
betrekking tot het verdrogingsprobleem.
Het heeft ook een gunstig effect op het
gebruik van chemicaliën ten behoeve van
de zuivering, ruimtebeslag door infrastructurele werken, energiegebruik, de
hoeveelheid zuiveringsslib enzovoort.
Ik vind het dan ook bijzonder verheugend
dat de VEWIN dit punt inmiddels actief
heeft opgepakt, namelijk door het
instellen van een speciale onderzoekscommissie. De resultaten van het onderzoek plus aanbevelingen voor concrete
maatregelen zie ik met belangstelling
tegemoet. Ook van onze zijde zal er
nadrukkelijk naar de mogelijkheden om
tot waterbesparing te komen worden
gekeken. Daarbij wordt bijvoorbeeld
gedacht aan voorlichting, progressieve
tariefstelling en toepassing van waterbesparende apparatuur. In de nota is in dit
verband een actieplan waterbesparing
aangekondigd. Het is de bedoeling dat dit
wordt opgesteld in samenwerking met de
VEWIN en industrie. Ik ga ervan uit dat
dit actieplan in 1991 kan worden gepresenteerd.
Alle milieu-aspecten van de drinkwatervoorziening, waaronder de keuze van de
bronnen, de toegepaste produktiemethoden, waterverbruik en dergelijke,
zullen in het eerder aangekondigde
milieu-effectrapport aan de orde komen.
In het Beleidsplan zullen, mede op basis
van dit milieu-effectrapport, definitive
beleidskeuzen worden gemaakt, gericht op
een optimale inpassing van de drinkwatervoorziening in het milieu. Ik vind dat de
VEWIN op dit punt ook een duidelijke rol
heeft.
Rol van de waterleidingbedrijven
Mijn betoog draait er niet omheen dat er
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nog veel moet gebeuren willen we een
duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening kunnen bereiken.
Kerst de hand in eigen boezem. Ik ben mij
bewust van de sleutelpositie van de
Minister van VROM. Hij is politiek
verantwoordelijk voor de drinkwatersector. Een maatschappelijk onmisbare
voorziening. Tevens ben ik 'primus' als
het gaat om de vinger te leggen op de
wonden in ons huidige milieu en er voor
te zorgen dat die genezen. Een genezingsproces dat enerzijds nodig is om tegemoet
te komen aan de eisen vanuit de drinkwatervoorziening, anderzijds een
genezingsproces dat ook randvoorwaarden oplegt aan de drinkwatervoorziening. U kunt er op rekenen dat de
minister van VROM zich op beide fronten
maximaal zal inzetten.
Ik reken echter ook op de waterleidingbedrijven. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening.
Rampen
Ook de watervoorziening in buitengewone
omstandigheden waar ik nog niet eerder
over heb gesproken, maar dat wel - een
aandachtsveld is in de nota - vraagt aandacht. Dit ondanks de ontspanningspolitiek tussen Oost en West, want het
gaat over meer dan alleen maar de veiligstelling onder oorlogsomstandigheden.
Ik denk bijvoorbeeld aan rampen, zoals
Tsjernobyl. Van de bedrijven vraag ik dat
zij voor 1995 de wettelijk vereiste plannen
hebben opgesteld om optimaal het hoofd
te bieden aan dergelijke omstandigheden.
Dekernreactor inTsjernobyl-wordt 'ingemetseld'.

323

Nu is dat pas bij 30% het geval. Ik zal mij
van mijn kant inspannen om de huidige
onduidelijkheid over de rol- en taakverdeling tussen de gemeenten en de
waterleidingbedrijven bij de planning en
de implementatie van de nooddrinkwatervoorziening op te heffen.
Nogmaals, de taak van de waterleidingbedrijven zoals die is opgelegd door de
Waterleidingwet is niet eenvoudig.
Maar toch durf ik meer te vragen. En ik
doe dat vanuit de daarnet genoemde
tweezijdige verantwoordelijkheid.
De drinkwatervoorziening is als bijna geen
andere sector afhankelijk van de milieukwaliteit. De bedrijfstak zou achterover
kunnen leunen en zeggen dat anderen er
maar voor moeten zorgen dat die milieukwaliteit wordt hersteld, maar ik denk en naar ik aanneem u met mij - dat dat
niet de goede weg is. Een sector, die zo
gebaat is bij een goede milieukwaliteit zou
het naar mijn mening ook een uitdaging
moeten vinden om die kwaliteit te helpen
verbeteren. Al was het alleen maar vanuit
de goed Nederlandse opvatting dat 'de
kost meestal voor de baat uitgaat'.
In de NMP zijn de waterleidingbedrijven
onder de milieubedrijven gerangschikt.
Een milieubedrijf zal zich tot het uiterste
inspannen om het eigen nest en dat van
anderen niet te bevuilen. Hij iedere stap in
het produktieproces dient ervoor te
worden gezorgd dat schade aan natuur en
milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
Dit kan anderzijds via organisatorische
maatregelen, zoals bijvoorbeeld de
verbreding van de kwaliteitssystemen tot
milieuzorgsystemen. Anderzijds via
technische maatregelen. Ik denk daarbij
bijvoorbeeld aan conditionering en aan de
verdere voorzuivering van te infiltreren
oppervlaktewater.
Voor wat conditionering betreft ga ik
ervan uit dat alle daarvoor in aanmerking
komende bedrijven in 1995 zijn overgegaan op de toepassing ervan.
Met betrekking tot de voorzuivering is het
u ongetwijfeld bekend dat infiltratie van
oppervlaktewater - vooral in de duinen
toegepast - binnenkort zal vallen onder
het regime van de AMvB Kunstmatige
Infiltratie. Ik vind het een goede zaak dat
de waterleidingwereld zich ondanks
bedenkingen bereid heeft verklaard om
actief invulling aan dit besluit te geven.
Voor mij een teken dat zij haar functie als
milieubedrijf serieus neemt.
Daarnaast zie ik voor een milieubedrijf als
het uwe interessante mogelijkheden voor
een uitbreiding van het takenpakket op
het gebied van beheer van de kwaliteit
van het milieu. Belangrijkste argument
daarvoor is dat binnen de drinkwater-

wereld veel kennis en capaciteit aanwezig
is om dit te kunnen invullen. Het lijkt mij
zinvol om die dan ook te gebruiken.
Inhoudelijk denk ik daarbij bijvoorbeeld
aan intensieve meting van de kwaliteit van
de grondstof (monitoring), gericht op het
eerder dan tot nu toe signaleren van
bepaalde negatieve ontwikkelingen, het
opstellen en uitvoeren van natuurbeheersplannen (zoals in het duingebied op
sommige plaatsen al gebeurt) het ondersteunen van handhavingstaken en wellicht
het participeren in het beheren van stortplaatsen voor afval.
In het NMP wordt gepleit voor integraal
ketenbeheer. In dit verband is het wellicht
interessant om te bezien of de bedrijfstak
als milieubedrijf zich sterk zou willen
maken om dit integrale ketenbeheer nader
uit te werken. Nu loopt de procesketen
van de drinkwatervoorziening van bron
tot de consument. In het kader van
integraal ketenbeheer is het misschien
interessant om er ook eens over te denken
om een stukje aan de procesketen vast te
pakken. Om de procesketen van bron tot
bron te laten lopen. De watercyclus wordt
daarmee gesloten.
Ik hoop dat de bedrijfstak van de openbare watervoorziening de uitdagingen om
als milieubedrijf te opereren zal oppakken.
Ik reken daar eigenlijk op. En dan niet
alleen als een soort katalysator die
anderen aan het werk zet, maar vooral als
een actieve participant in het proces.
Een participant die zelf met initiatieven
komt en ik wijs in dit verband nogmaals
op de initiatieven van de SEP (warmteplan, rookgasontzwaveling in Polen,
bosaanplant in Zuid Amerika). Ik vind het
in dit verband verheugend dat de VEWIN
op dit moment bezig is met de voorbereiding van een eigen Milieuplan.
Ik verwacht van dit plan, dat er concrete
acties in zullen staan. We zullen nog
bekijken of het wenselijk is om deze
acties, afzonderlijk of als geheel, vast te
leggen via nadere afspraken tussen rijk en
bedrijfstak.
• • •

