Rapport 'Zorgen uit dekraan' verschenen

SWOKA signaleert grote bezorgdheid overkwaliteit drinkwater

De consument maakt zich zorgen over de
kwaliteit van het drinkwater, maar heeft
nog wel vertrouwen in die kwaliteit. Dit
zijn twee belangrijke conclusies uit het
SWOKA-onderzoeksrapport 'Zorgenuitde
kraan''[1]. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat consumenten zich zeer
betrokken voelen bij de milieu- en
drinkwaterproblematiek.
Inleiding
In het Nederlandse milieubeleid is de
aandacht voor het drinkwater en de
drinkwatervoorziening toegenomen.
De centrale overheid, waterbeheerders en
waterleidingbedrijven maken zich in
toenemende mate zorgen over een
betrouwbare drinkwatervoorziening in de
toekomst. Aanleiding hiervoor is de
toenemende vervuiling van oppervlakteen grondwater, de bronnen van de
Nederlandse drinkwatervoorziening, in
relatie met de verwachte toename in de
consumptie van drinkwater.
De vervuiling van de bronnen van
drinkwater heeft alles te maken met de
vervuiling van het milieu in het algemeen.
Het onderzoeksrapport 'Zorgen voor
Morgen' van het RIVM [2] heeft de
factoren van milieuvervuiling, in thema's
vertaald, op een rij gezet. Uit het rapport
blijkt dat het grondwater wordt bedreigd
door verzuring van het milieu, mestoverschotten (vermesting), verspreiding
(van gevaarlijke stoffen), verwijdering
(van afvalstoffen) en verdroging (door
verlaging van de grondwaterstand). Voor
het oppervlaktewater zijn voornamelijk
vermesting en verspreiding van belang.
Er zullen heel wat ingrijpende maatregelen nodig zijn om deze milieubelastende factoren terug te dringen, opdat in
de toekomst een betrouwbare drinkwatervoorziening kan worden gehandhaafd.
Naarmate de drinkwaterconsumptie zal
stijgen, en dat wordt zowel door het
RIVM (zie afb. 1) als de overheid
voorspeld, worden deze maatregelen
steeds noodzakelijker.
Milieu- en consumentenorganisaties
pleiten al langer voor een strenger drinkwaterbeleid. Daar waar de lobby uit de
landbouw en industrie uit is op verruiming
van de kwaliteitsnormen voor drinkwater,
pleiten zij voor het handhaven en voor het
verscherpen van de normen van sommige
stoffen (nitraat).
De overheid heeft inmiddels een aantal
milieubeleidsplannen op tafel gelegd,
waaronder het alom bekende Nationaal
Milieubeleidsplan [3], In het NMP worden
maatregelen aangekondigd voor enkele
thema's van milieuvervuiling die direct
met de drinkwaterproblematiek te maken
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hebben. In tabel I zijn ze nog een keer op
een rij gezet.
Om de beleidsdoelstellingen uit het NMP
verder uit te werken, bereidt het
ministerie van VROM een beleidsnota
Drink- en Industricwaterbeleid voor die in
het voorjaar van 1990 zal uitkomen.
De beleidsmaatregelen die in deze nota
zullen worden voorgesteld, moeten er
voor zorgen, dat de consument ook in de
toekomst in het volste vertrouwen drinkwater uit de kraan kan drinken. Of het
TABEL I - Enkele maatregelen uit het NMP ten
behoeve van de drinkwaterproblematiek.
Verspreiding
Risico's van individuele of groepen van stoften
voor mens en milieu, tot een aanvaardbaar en zo
mogelijk verwaarloosbaar niveau reduceren. Voor
bepaalde stoffen betekent dit een emissie-reductie
van 50 tot 70 %. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal teruggedrongen worden.
I'ermesting
In water en bodem moet het evenwicht hersteld
worden tussen toevoer en afvoer van fosfor en
stikstof, zodat alle functies van water en bodem
worden veilig gesteld. Emissiereducties van 70 à
90% van de vermestende stoffen is nodig.
lien uitgangspunt moet hierbij zijn, dat grondwater
zonder extra zuiveringsmaalregelen aan de
drinkwaternorm moet voldoen.
Verdroging
De effecten van verdroging op de natuur verergeren de effecten als gevolg van verzuring,
vermesting en verspreiding. Het beleid zal gericht
zijn op het zuinig omgaan met grondwater en het in
evenwicht brengen van het waterverbruik met de
draagkracht van de bronnen (terugdringen
hoofdelijk verbruik en terugbrengen gebruik
kwalitatief hoogwaardig water).
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voorgenomen beleid deze doelstelling zal
halen, is nu nog niet te zeggen (de nota is
immers nog niet verschenen). Van evident
belang is echter dat het overheidsbeleid
staat of valt met maatschappelijke betrokkenheid. Om onder andere die
betrokkenheid te meten, heeft SWOKA in
opdracht van het ministerie van VROM,
onderzoek gedaan naar perceptie en
kennis van de consument over drinkwater
en de drinkwatervoorziening.
SWOKA stelt consument vragen over
drinkwater via tele-interview methode
Onder een representatieve steekproef uit
de Nederlandse bevolking (1.516 personen) is een enquête gehouden, waarin
gevraagd is naar de bezorgdheid van de
consument over de kwaliteit van het
drinkwater. Daarnaast zijn gemeten de
betrokkenheid bij de drinkwaterproblematiek, de perceptie van de consument
over de bedreigingen van de bronnen van
drinkwater, de beoordeling van de
kwaliteit van drinkwater, de inschatting
van het eigen verbruik en de intentie tot
bezuinigen op het drinkwaterverbruik.
De methode die wordt gebruikt voor het
verzamelen van de gegevens, is de
zogenaamde tele-interview methode [4].
Vlet deze methode kunnen op een snelle
en betrouwbare wijze gegevens worden
verzameld.
Consument maakt zich zorgen,
maar heeft nog wel vertrouwen in
de kwaliteit
Niet alleen het RIVM, de VEWIN of de
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niet weet of het water gezond is. Van deze
groep mensen en de groep die het water
als niet gezond bestempelen, is bekeken in
welke regio ze wonen. Deze groepen zijn
voor een groot deel te vinden in de
provincies Limburg, Overijssel, Noord- en
Zuid-Holland. Opvallend is dat dit tevens
de provincies zijn, waar de milieuproblemen volgens het RIVM-rapport
'Zorgen voor Vlorgen', het grootst zijn [6].
Een andere indicatie voor het vertrouwen
in de kwaliteit van het huidige drinkwater
is de mate waarin men bronwater uit de
fles als alternatief ziet en gebruikt. Voor
de overgrote meerderheid (84%) blijkt
bronwater uit de fles geen alternatief te
zijn (voor 14% is het deels een alternatief
en voor 2% helemaal). Maar liefst 89%
van de respondenten drinkt water direct
uit de kraan.

9
19
25,B 29
lijnooräeel mate van bezorgdheid
Schaal: 1 = niet bezorgd over de kwaliteit van het drinkwater
38 = zeer bezorgd over de kwaliteit van het drinkwater

niet/nauw bezorgd
enigszins bezorgd
d u i d e l i j k bezorgd
zeer bezorgd

Aß. 2 - Bezorgdheid van Je consument over de kwaliteit van het drinkwater- in lijnoordeel en in
categorieën (N= 1.51b).

overheid maken zich zorgen over de
milieukwaliteit in het algemeen en van de
effecten hiervan op de drinkwatervoorziening in het bijzonder. Ook consumenten
maken zich zorgen. Dit bleek reeds uit
onderzoek dat het NIPO in 1983 en 1988
in opdracht van de VEWIN onder
consumenten heeft uitgevoerd [NIPO,
1988]; dit blijkt opnieuw en in versterkte
mate uit het SWOKA-onderzoek.
De respondenten is gevraagd om door
middel van het trekken van een lijn op
een schaal van 1= niet bezorgd tot 38 =
zeer bezorgd aan te geven, in hoeverre
men zich bezorgd maakt. Uit bovenste
grafiek van afb. 2 blijkt, dat het gemiddelde lijnoordeel op de waarde 25,6
ligt. Dit betekent dat de respondenten zich
bezorgd tot zeer bezorgd maken over de
kwaliteit van drinkwater. Daarnaast kan
uit de onderste grafiek van de afbeelding
worden afgelezen dat 40% van de ondervraagden zeer bezorgd is en 37% bezorgd:
in totaal maakt dus 77% van de respondenten zich bezorgd tot zeer bezorgd.
Slechts een kleine groep van 8% is niet of
nauwelijks bezorgd.
Deze bezorgdheid blijkt niet te worden

ingegeven door een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater, zoals dat nu uit de kraan komt.
Deze conclusie kan worden getrokken op
basis van de beoordeling van drinkwater
die de respondenten op vier kwaliteitsaspecten (gezondheid, helderheid, smaak
en hardheid) hebben gemaakt.
Om te beginnen vindt de grootste groep
deze aspecten belangrijk tot zeer
belangrijk (zie tabel II).
Verder is een meerderheid van oordeel
dat het water aan de aspecten gezondheid,
helderheid en smaak voldoet. Ren grote
groep van 45% vindt het water echter te
hard (zie tabel III).
Wat in de uitkomsten in tabel III opvalt is,
dat een grote groep consumenten (29%)
TABEL III — Beoordeling van de kwaliteit van
drinkwater op vier aspecten, in procenten (N=1.516).
Voldoet Voldoet
niet
wel

Kwaliteitsaspecten

7
3
15
45

Gezondheid
Helderheid
Lekker smaken
Weinig kalk

64
95
77
41

Weet
niet

Totaal

29
2
8
14

100
100
100
100

TABEL II — Mate waarin 4 kwaliteitsaspecten van belang zijn bij de beoordeling van de kwaliteit van drinkwater,
ut procenten (N=1.516).
Kwaliteitsaspecten
Gezondheid
Helderheid
Lekker smaken
Weinig kalk

/.eer belan grijk

Belangrijk

Onbelangr jk

Zeer
onbelangrijk

Totaal

83
62
56
37

17
35
40
52

0
2
3
11

0
1
1
1

100
100
100
100

Uit bovengenoemde resultaten moet
worden geconcludeerd, dat de consument
nog voldoende vertrouwen heeft in de
kwaliteit van het drinkwater maar zich wel
grote zorgen maakt. Gebruikservaring en
kwaliteitsbeoordeling spelen voor de mate
van bezorgdheid (nu nog) nauwelijks een
rol. De bezorgdheid wordt kennelijk door
andere factoren verklaard. Het vermoeden
bestond dat de bezorgdheid door een
zekere mate van milieubesef of milieubetrokkenheid bepaald zal worden,
waarbij verwachtingen over de kwaliteit
van het milieu een grote rol spelen.
Het leek waarschijnlijk dat de zorg over
het drinkwater dan vooral een zorg om de
kwaliteit en de kwaliteitsbewaking in de
toekomst zal blijken te zijn. Een aanwijzing voor dit vermoeden vormde de
ambivalente houding van de respondenten in hun reactie op de volgende
stelling: 'de drinkwaterbedrijven zullen er
in de toekomst steeds minder in slagen
om drinkwater van goede kwaliteit af te
leveren'. Er blijkt onder consumenten
beslist geen brede basis van vertrouwen te
zijn voor de kwaliteitsbewaking in de
toekomst.
Consument toont grote betrokkenheid
en groot milieubesef
Om de milieubetrokkenheid te meten, zijn
diverse vragen gesteld over de belangstelling voor een aantal milieu-onderwerpen en de drinkwaterproblematiek.
Daarnaast is gevraagd of men reeds
kennis genomen heeft van informatie over
de problematiek.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt,
dat de belangstelling voor de drinkwaterproblematiek groot is. Zo is de behoefte
aan informatie groot [7] en driekwart van
de respondenten heeft wel eens iets
gehoord, gezien of gelezen over de
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kwaliteit van het drinkwater. Radio,
televisie en schrijvende pers zijn de
belangrijkste informatiebronnen. Het is
echter niet zo dat men actief naar
informatie op zoek gaat; dat doet slechts
een zeer kleine minderheid (3%).
Om een maat voor het milieubesef te
construeren, is de respondenten gevraagd
om van een aantal factoren van milieuvervuiling aan te geven, in hoeverre ze op
korte termijn een bedreiging vormen voor
de kwaliteit van het drinkwater. Op basis
van de uitkomsten is een rangordening
van deze bedreigingsfactoren gemaakt
(zie tabel IV). Het 'lozen van chemische
stoffen door de industrie' en 'chemisch
industrie-afval op stortplaatsen' worden
door de consument als de belangrijkste
bedreigingsfactoren gezien. Daarna volgen
'het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
het gebruik van mest in de landbouw'.
Het is moeilijk om aan te geven welke
factoren voor de kwaliteit van drinkwater
het meest bedreigend zijn. Op basis van
de expertise van deskundigen van het
ministerie van VROM is toch getracht een
rangordening in factoren aan te brengen
(zie in tabel IV: categorie-indeling).
Een vergelijking tussen deze indeling en
de ordening die op basis van de
antwoorden van de respondenten is
geconstrueerd, wijst uit dat het milieubesef van de 'gemiddelde' consument
groot is. Men onderkent de problemen en
kan een redelijk goede inschatting maken
van de mate waarin de factoren het
drinkwater bedreigen. Op basis van deze
gegevens is een maat voor het milieubesef
gecreëerd.
Op basis van de gegevens over milieubetrokkenheid en -besef zijn twee schalen
geconstrueerd: de betrokkenheidsschaal
en de milieubesefschaal. Worden de
milieubetrokkenhcidsschaal en de milieubesefschaal gecorreleerd met de mate van
bezorgdheid, dan blijkt dat hoge scores op
beide schalen samengaan met een grote
mate van bezorgdheid. Dit betekent: hoe
groter de betrokkenheid bij of het besef
over de drinkwaterproblematiek, hoe
groter de bezorgdheid (of omgekeerd).
Zorgen verklaard uit betrokkenheid en
in mindere mate uit milieubesef
Om vast te kunnen stellen of er een
causaal verband bestaat tussen milieubetrokkenheid en bezorgdheid over de
kwaliteit van drinkwater, is een causale
analyse toegepast. Uit die analyse blijkt
dat de bezorgdheid over de kwaliteit van
het drinkwater voor een groot deel kan
worden verklaard uit de grote betrokkenheid van de consument bij de milieu- en

TABEL IV— Rangordening van bedreigingsfactoren voorde kwaliteitvan drinkwaterdoorconsumenten, op basis
vangemiddelde lijnbeoordeling (N=1.51b), encategoriebcoordeling deskundigen VROM.
Omschrijving bedreigingsfactor
Nummer = volgorcie van aanbieding
8. het lozen van chemische stoffen
in het water door de industrie
5. het chemisch industrie-afval op stortplaatsen
10. het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw
1. het gebruik van mest in de landbouw
9. het afval van radio-actieve
stoffen van kernreactoren
3. de luchtverontreiniging door de industrie
4. het afval van huishoudens op stortplaatsen
2. de luchtverontreiniging door het verkeer
7. het huishoudelijk afvalwater
11. het boren (niet op zee) door olie- en gasbedrijven
6. de verandering van het klimaat door de
opwarming van de aarde (broeikaseffect)
Schaal:

Gemiddelde lijnoordeel
(standaard deviatie}

Categorie-indeling

32.7
29.9

( 7.1)
( 8.4)

A
1',

29.4
26.8

( 8.7)
( 9.2)

A
A

25.7
25.2
22.7
20.3
19.4
16.1

(11.4)
( 9.6)
( 9.6)
( 9.5)
(10.0)
(10.0)

H
IS
C
B
C
C

14.1

9.1)

1 = geen bedreiging voor de kwaliteit van drinkwater;
38 = zeer grote bedreiging voor de kwaliteit van drinkwater.
A = zeer (direct) bedreigend, B= bedreigend, C= minder/indirect bedreigend.

drinkwaterproblematiek. In mindere mate
wordt de bezorgdheid ook ingegeven door
de mate waarin men denkt dat diverse
milieuproblemen de kwaliteit van het
drinkwater bedreigen.
Ook het oordeel over de kwaliteit van
drinkwater op het aspect 'gezond' en het
feitelijk gedrag- het drinken van water uit
de kraan, dan wel het eerst koken of
filteren of niet drinken ervan - zijn in deze
analyse betrokken. Het oordeel op het
aspect 'gezond' blijkt slechts voor een
klein deel verklaard te worden uit betrokkenheid, milieubesef en bezorgdheid.
Het al of niet drinken van water uit de
kraan hangt slechts in geringe mate samen
met een positief gezondheidsoordeel.
Volgens consument zijn vervuilers eerst
verantwoordelijken
Consumenten is gevraagd om aan te
geven, wie er volgens hen in eerste instantie
voor moet zorgen, dat de bronnen van
drinkwater niet worden vervuild. Hen
meerderheid van de respondenten (53%)
meent, dat in eerste instantie de vervuilers
zelf hiervoor moeten zorgdragen. De
overheid draagt die verantwoordelijkheid
volgens 35% en de waterleidingbedrijven
volgens slechts 8% van de respondenten.
In het kader van verantwoordelijkheden is
ook de vraag van belang, wie volgens de
consument voor de kosten van het
oplossen van problemen in het milieu en
de drinkwatervoorziening moet opdraaien.
Het oplossen van deze problemen vraagt
immers om extra beschermingsmaatregelen die veel geld zullen kosten.
Ondanks dat in het milieubeleid het
principe 'de vervuiler betaalt' centraal
staat, voorspelt het RIVM [8] dat vooral
consumenten grotendeels de kosten voor
een schoner milieu op zich moeten

nemen. Uit het SWOKA-onderzoek blijkt
dat er slechts een beperkte bereidheid
onder consumenten is, om de kosten voor
een schoon milieu in de toekomst en het
veiligstellen van de drinkwatervoorziening
grotendeels te dragen. Men is van opvatting dat het principe van 'de vervuiler
betaalt' moet worden gehandhaafd. Zoals
uit tabel IV kan worden opgemaakt, ziet
de consument de industrie en de
landbouw als grootste vervuilers van het
milieu. Volgens de consument zouden
deze 'vervuilers' dus in eerste instantie
voor de kosten moeten opdraaien.
Intentie consument om te bezuinigen
gering
Aan consumenten is tevens gevraagd om
aan te geven wat men verwacht over het
drinkwaterverbruik in de toekomst. Uit de
resultaten blijkt dat een meerderheid
(62%) van consumenten geen toename
verwacht in het huishoudelijk waterverbruik. Vijftien procent verwacht wel
een stijging, 23%weet het niet.
Hen prijsverdubbeling zal voor de
meerderheid (57%) geen reden zijn om
het waterverbruik te wijzigen. Ongeveer
een kwart van de consumenten zegt
minder water te gaan gebruiken en een
klein deel weet het niet. De intentie tot
bezuiniging op het drinkwaterverbruik
blijkt gering; slechts een kwart van de
respondenten zegt voor de toekomst
mogelijkheden te zien om te bezuinigen.
Iets minder dan de helft (45%) ziet geen
mogelijkheden en de rest weet het niet.
Hen meerderheid heeft ook in het verleden niet op het drinkwater bezuinigd.
Indien men mogelijkheden tot bezuinigen
ziet, dan zal vooral op het waterverbruik
voor de persoonlijke hygiëne bespaard
worden.
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De consument heeft zijn mening
gegeven: nu de overheid nog!
Gezien alle publiciteit over de milieuproblematiek en de consequenties voor de
drinkwatervoorziening, is hel begrijpelijk
dat de consument zich grote zorgen maakt
over de kwaliteit van het drinkwater.
Gelukkig vertrouwt men de kwaliteit van
het drinkwater nog wel. Dit vertrouwen is
niet ongegrond. Drinkwaterbedrijven
blijken tot nu toe in het algemeen goed in
staat om drinkwater, dat voldoet aan de
wettelijke normen, te distribueren.
Het is nu aan de overheid om, in samenwerking met onder andere de drinkwaterbedrijven, met behulp van een
(vernieuwd) milieu- en drinkwaterbeleid
de bezorgdheid van de consument om te
zetten in een blijvend vertrouwen in de
kwaliteit. Het effectief beschermen van de
bronnen van de drinkwatervoorziening en
het garanderen van de kwaliteit van het
drinkwater zijn hiervoor de belangrijkste
criteria. Water is een primaire bron voor
leven en met de drinkwatervoorziening
mag niet worden gesjoemeld. De kwaliteitsbewaking zal in de toekomst van groot
belang moeten blijven zodat het drinkwater in alledelen van Nederland
aantoonbaar aan allekwaliteitseisen blijft
voldoen. De opvattingen van milieu- en
consumentenorganisaties en de drinkwaterbedrijven om de kwaliteitsnormen
voor het drinkwater in ieder geval niet te
versoepelen, vormen daarom een goed
uitgangspunt voor een vernieuwd drinkwaterbeleid. Daarnaast moeten in relatie
met de problematiek van de verdroging,
de bronnen van drinkwater op een evenwichtige manier worden geëxploiteerd.
Als het aan de consument ligt, zullen in
het drinkwaterbeleid vooral 'de vervuilers'
verantwoordelijk moeten worden gesteld
voor de vervuiling van de bronnen van
drinkwater. Als de 'grote vervuilers' ziet
de consument vooral de industrie en de
landbouw. Het zal voor het drinkwaterbeleid, waar de minister van VROM als
eerste verantwoordelijk voor is, heel lastig
zijn om deze 'vervuilers' effectief aan te
pakken. Naast het milieubelang zullen
meerdere belangen in de besluitvorming
worden meegewogen en zal afstemming
van het drinkwaterbeleid met andere
beleidsterreinen van de overheid, waar
andere belangen en inzichten de boventoon voeren, moeten worden bereikt.
Daarnaast zullen voor een effectieve
bescherming van de bronnen van drinkwater, internationale afspraken en
verdragen moeten worden gemaakt.
Vele vervuilers van bijvoorbeeld rivieren
bevinden zich immers in het buitenland.
Internationale afstemming en overeenkomsten komen echter veelal moeizaam

tot stand, waardoor de uitvoering van een
nationaal drinkwaterbeleid ernstig kan
worden belemmerd.
De consument vindt dat vervuilers,
volgens het principe 'de vervuiler betaalt',
voor de kosten moeten opdraaien. Deze
opvatting gaat in tegen de verwachting die
in het onderzoeksrapport 'Zorgen voor
Morgen' wordt uitgesproken. Daarin
worden de kosten voornamelijk op
huishoudens afgewenteld. Indien in het
milieu- en drinkwaterbeleid het principe
'de vervuiler betaalt' overeind moet
blijven en de consument vervolgens de
grootste bijdrage moet leveren om de
kosten voor de milieuvervuiling te dekken,
dan wordt op deze beleidsterreinen de
weg van de minste weerstand gekozen.
Bij deze aanpak is de kans groot dat de
bronnen van drinkwater verder worden
vervuild, terwijl de consument, als
sluitpost op de begroting, de extra
reinigingskosten voor het grootste deel
voor zijn rekening neemt. Beleid in deze
vorm staat gelijk met het paard achter de
wagen spannen. Maatregelen om de
drinkwatervoorziening effectief te
beschermen zullen dââr moeten worden
genomen, waar de bronnen van drinkwater worden bedreigd. Daarbij moeten
de kosten die deze brongerichte maatregelen met zich meebrengen, in eerste
instantie door diegenen worden
opgebracht, die verantwoordelijk zijn voor
de 'bronvervuiling'.
In het NMP wordt gesproken over het
terugdringen van het hoofdelijk gebruik
van drinkwater. Een meerderheid van
consumenten ziet echter (nog) geen
mogelijkheden om op het waterverbruik te
bezuinigen. Daarbij is het de vraag of
bezuinigingen op het waterverbruik ten
behoeve van de persoonlijke hygiëne, een
wenselijke ontwikkeling zal blijken te zijn.
Indien er daadwerkelijk op het waterverbruik moet worden bezuinigd, dan zal
de overheid duidelijk moeten maken waar
verantwoorde bezuinigingsmogelijkheden
liggen.
Naast alle genoemde maatregelen, is ook
het geven van informatie aan de consument een belangrijke voorwaarde, maar
geen garantie, om de zorgen in een
blijvend vertrouwen om te zetten.
De getoonde grote betrokkenheid bij en
besef over de drinkwaterproblematiek zal
een goede voedingsbodem zijn voor een
effectief voorlichtingsbeleid.
Een vernieuwd drinkwaterbeleid van de
centrale overheid zal, in samenhang met
andere beleidsterreinen en in samenwerking met lagere overheden, drinkwaterbedrijven en andere instanties, voor
een effectieve bescherming en een

evenwichtige verdeling van de bronnen
van drinkwater moeten zorgdragen. Alleen
op die wijze kan de drinkwatervoorziening
in de toekomst worden veiliggesteld.
En de consument? Hij zal het allemaal
met grote belangstelling volgen en de
effectiviteit van dit beleid beoordelen.
'Zorgen uit de kraan?' Dat zeker, maar
een grote meerderheid van consumenten
draait tot nu toe nog steeds elke dag in vol
vertrouwen die kraan open. Dat moet zo
blijven!
Gertjan Fonk en Gerrit Jan Schep,
SWOKA.
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invullen van de vragenlijst worden de antwoorden
automatisch opgeslagen en bewaard op diskette.
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centrale computer, die de antwoorden direct kan
verwerken tot bewerkbare gegevensbestanden.
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gemaakt met de integratiekaart van milieuvervuiling
voor de thema's: verzuring, vermesting en
verspreiding.
7. Een grote meerderheid (94%) kende de
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