Afvalwaterzuivering, in hetbijzonder gezien
vanuit de drinkwatervoorziening*

De drinkwatervoorziening kan op twee
manieren naar de afvalwaterzuivering
kijken. Ten eerste naar de hoge mate van
invloed die de afvalwaterzuivering heeft
op de kwaliteit van het oppervlaktewater,
als grondstof voor drinkwater. Ten tweede
naar de wijze waarop de afvalwaterbehandeling is georganiseerd en naar het
beleid dat wordt gevoerd.
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Flessenwater
De mens is de laatste, zeg, honderd jaar,
in snel stijgend tempo bezig zijn leefmilieu
te bederven en te vergiftigen. Als uitvloeisel daarvan is er de laatste tijd een
tendens naar het gebruik van flessenwater
als drinkwater.
Tegen het drinken van water uit een fles
valt niets in te brengen: maar zelfs als
iedereen drinkwater uit flessen zou
nemen, blijft de noodzaak bestaan de
overige 99% van het watergebruik uit het
drinkwaternet te voorzien. Wie dagelijks
flessenwater gebruikt ziet zijn totale
waterrekening per jaar met een bedrag
van rond f250,- tot f 500,- per jaar
persoon stijgen.
Dat bedrag is vijf tot tienmaal zoveel als
de jaarlijkse heffing per persoon c.q.
inwonerequivalent op het lozen en
zuiveren van afvalwater, gemiddeld
genomen over Nederland. De openbare
drinkwatervoorziening, een gesloten
systeem en ondergronds aangebracht,
wordt dag en nacht aan huis geleverd. Dit
bespaart veel ongemak, arbeidstijd en
bovengronds transport. Een hoge kwaliteit
drinkwater blijft een eerste vereiste.

rivierwaterkwaliteit waaruit drinkwater
was te bereiden met natuurlijke middelen,
dat betekent met eenvoudig filtratiemethoden. Aan dit concept ligt de
gedachte ten grondslag dat ook natuurlijke
rivierwaterkwaliteit behandeling behoeft.
Het rivierwater zelf dient vrij te zijn van
exogene xenobiotische stoffen. Zuivering
van verontreinigd water leidt namelijk
nooit tot een totale verwijdering van de
van de verontreinigde stoffen. Een deel
dringt daardoor tot het drinkwater door en
brengt op lange termijn gezondheidsrisico's met zich mee. Voor dergelijke
stoffen moet een absoluut verbod gelden
voor lozing en produktie. Een tweede
overweging is het hebben van een
veiligheidsbuffer in de vorm van een
schone rivier. Zoals bij een gracht met
ophaalbrug om een kasteel om het gevaar
op afstand te houden.
Schoon milieu
Een goed algemeen milieubeheer is
daarom voor de openbare watervoorziening een eerste vereiste. Omstreeks
1970 betekende dit een intensieve
sanering door middel van verandering van
produktieprocessen, de bouw van vele
afvalwaterzuiveringsinstallaties en
drastische vermindering van diffuse verontreiniging. Deze aanpak heeft in de
jaren 1970-1980 zeer goed gewerkt. In
deze strategie staat de waterkwaliteit van
de rivier centraal. Om die te bereiken
zullen in een dichtbevolkt sterk
geïndustrialiseerd intrekgebied van een
rivier de emissienormen scherp moeten
worden gesteld. Persistente stoffen dienen
geheel verboden te worden.

De Rijn
In de periode 1950-1970 is de Rijn in een
snel tempo zeer verontreinigd geraakt. De
Rijn werd een riool. De waterleidingbedrijven werden gedwongen hun
zuiveringsmethoden te intensiveren. Zij
verenigden zich in de IAWR. De IAWR
was opgezet vanwege de verontrusting en
afkeer jegens de onbeschaamde nalatigheid die deze situatie teweeg had gebracht. Daarnaast vanwege het gevoel dat
het mogelijk moest zijn deze barbaarse
toestand te verbeteren. Het doel was een

In de Verenigde Staten gaat men hierin
veel verder dan in Europa door zero goals
te stellen, dat wil zeggen nul-normen voor
als carcinogeen door EPA aangeduide
stoffen. De lijst van normen kan niet alle
stoffen beslaan. Aanvullend moeten
daarom eisen worden gesteld aan de
fabricage-processen en het gebruik van
mest en bestrijdingsmiddelen in land- en
tuinbouw.
Voor de industrie is een goed aanvullend
uitgangspunt het toepassen van de best
mogelijke technieken. Dit gaat verder dan
de best beschikbare technieken. Naast het
gebruik van schone processen moet er een
produktiebeoordeling en -bewaking
worden ingesteld om te voorkomen dat
uiteindelijk toch nog zeer verderfelijk afval
ontstaat.

* Verkorte versie van de lezing ter gelegenheid van
de lustrumviering van de NVA op 3juni 1988 ie
Apeldoorn. Belangstellenden kunnen de volledige
tekst van de voordracht verkrijgen bij de auteur.

Na 1980 is het tempo der verbetering van
het Rijnwater sterk verminderd: de vaart
raakte er uit. Ook in Nederland dat zijn
achterstand ten opzichte van Duitsland en

Zwitserland behoorlijk had ingelopen. Als
voorbeeld neem ik defosfatering.
Defosfatering
Sinds eind 1960 is er voortdurend over
defosfatering gesproken. Helaas bleef het
bij woorden. Van het beleid van de in
1979 verschenen fosfatennota is niets
terecht gekomen. Nu is op Rijnministersconferentie te Rotterdam 1987 overeengekomen in het Rijnstroomgebied de
fosfaatbelasting met 50% te verminderen.
Het is opmerkelijk dat Nederland zich via
een internationale overeenkomst een
opdracht tot vermindering op moet
leggen.
Hoe is deze situatie mogelijk?
In de fosfatennota van 1987 staat onder
andere:
'Bij de waterbeheerders bestaat tot op
heden onzekerheid met betrekking tot een
aantal ontwikkelingen zowel binnen als
buiten hun directe beheersgebied'. 'Men
heeft tegen de achtergrond van deze
onzekerheden de kans op succes bij de
cutrofiëringsbestrijding over het algemeen
laag ingeschat'.
Defaitistisch
Deze bewoordingen van de nota - en het
komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat in
het hierboven aangegeven citaat de Unie
van Waterschappen spreekt - geven een
naar mijn oordeel defaitistisch standpunt
weer. Men spreekt in ieder geval niet uit
de bewogenheid van waterkwaliteitsbeheerders die een taak hebben het
oppervlaktewater in Nederland schoon te
maken.
Waarom is de aanpak van verdere afvalwaterzuivering in stil water gekomen terwijl we nog zover van ons doel af zijn? Is
het de zwaarte van de heffing, van rond
de f 60,- per persoon per jaar? Provinciale
Staten van Noord-Holland hebben een
motie aangenomen waarin als grens f 7 0 , wordt genoemd. Toegegeven dat er niet
meer geld moet worden uitgegeven dan
nodig is, blijft toch de voortdurende druk
om het bedrag laag te houden opvallend.
Als de huren verhoogd worden, de
benzineprijs omhoog gaat, vindt niemand
dat leuk, maar een zo zwaarmoedig
makend voortdurend verzet als tegen
hogere heffingen ontmoet men niet.
De 'hijglijn' brengt de PTT per jaar f 150,miljoen op, dat is f 10,- per persoon per
jaar. Dat is het bedrag dat in de regeringsnota van 30 november jl. wordt geraamd
voor defosfatering van afvalwater per
persoon per jaar. Ik begrijp de plechtige
bezorgde gezichten rond de f 60,- heffing
niet in het licht van het tempo waarin
Nederland, waterland bij uitstek, in een
soort zinkput verandert.
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Daarnaast speelt het onderscheid dat de
WVO maakt tussen waterkwaliteitsbeheerders en afvalwaterzuivering een rol.
Voor het exploiteren van een afvalwaterzuiveringsinrichting wordt per aangeslotene een bijdrage per inwonerequivalent gevraagd. De industrie kan zich
hieraan onttrekken door minder of in het
geheel geen verontreinigingen op het riool
te lozen door zuivering c.q. verandering
van het produktieproces.
In Nederland zijn waterkwaliteitsbeheerders ook afvalwaterzuiveraars. Bijdragen
en heffingen worden daarbij op een hoop
gegooid. De waterkwaliteitsbeheerder
heeft ook een beheerstaak. Bij geen verontreiniging zijn de inkomsten nihil en
moeten de bijdragen van de burger
worden verhoogd. Dit wekt weerstand.
Weerstand wekken ook de jaarlijkse verhogingen in percentage uitgedrukt. Men
vergeet echter dat een grote achterstand in
te halen is.
Remmende factoren
Er zijn wellicht ook remmende factoren
door de organisatievormen van het waterbeheer. Het is gedecentraliseerd, wat zijn
voordeel kan hebben als het om plaatselijke belangen en factoren gaat.
Maar defosfatering is een algemeen
Nederlands belang. Defosfatering komt in
Nederland niet van de grond omdat de
een op de ander wacht. Hier werkt decentralisatie vertragend.
Organisatorisch niet fraai is dat afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer in een hand zijn. De
waterzuiveraar is tevens vervuiler en staat
daarmee op een lijn met de industriële
vervuiler, die ook in veel gevallen eerst de
nodige zuivering toepast. De communale
vervuiler stelt daarbij in zijn verschijning
van waterkwaliteitsbeheerder zijn eigen
normen vast. Bij waterschappen komen
bestuurssamenstellingen tot stand op basis
van de formule 'belang, betaling, zeggenschap'. Maar om welk belang gaat het:
waterkwaliteit of de zuiveringsfunctie of
gaat het om de betaling? Voorwaarde voor
een goed beleid is dat de waterkwaliteitsnormen door een onafhankelijke instantie
worden voorgeschreven aan de afvalwaterzuiveraar.
Ben aanzet daartoe wordt met dwingende
provinciale waterkwaliteitsplannen al
gegeven.
De zuiveringstechnieken staan naar mijn
mening op langere termijn bezien nog in
de kinderschoenen. De laatste jaren geven
reeds een belangrijke en snelle ontwikkeling ie zien.
Recent heeft de door Gemeentewaterleidingen van Amsterdam ontwikkelde
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korrelreactor zijn intrede gedaan, alsmede
de magnetische separatie. Daarnaast zal
stellig de biotechniek nieuwe mogelijkheden openen. Dit vraagt grote alertheid
en grote inspanningen. Is de organisatiestructuur in Nederland daarop ingesteld?
Berspectief voor de toekomst: grote opgaven, snelle technologische ontwikkeling,
integrale waterproblematiek. In de
Europese gemeenschap wordt Nederland
als het ware een grote stad. Dit vraagt ook
bestuurlijke aanpassingen.
Integraal waterbeheer
Een toekomstige andere organisatiestructuur: breng afvalwaterzuivering en
drinkwaterbereiding organisatorisch bij
elkaar, als aanverwante technologieën,
met het karakter van nutsbedrijven. Nutsbedrijven hebben in Nederland een goede
reputatie. Kies de vorm van naamloze
vennootschappen waarvan de in de
provincie liggende gemeenten aandeelhouders zijn. De overheid blijft eigenaar,
maar er worden voorwaarden geschapen
voor een efficiënt en effectief
management. Het is belangrijk dat de
gemeenten die dichtbij de burgers staan
duidelijk meespelen. Belangrijke financiële voordelen moeten mogelijk zijn.
Dit zou nog versterkt kunnen worden
door ook de riolering binnen deze
gecombineerde nutsbedrijven te brengen.
Uitbreiding buiten het element water is
organisatorisch niet wenselijk: energie
bijvoorbeeld is een andere wereld.
Het voordeel is tevens dat de waterkwaliteitsbeheerder zich gesteld ziet voor
een ondubbelzinnige taak: het aangeven
van kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater, waaraan industrie, waternutsbedrijven en landbouw hebben te voldoen. De functies van waterkwaliteitsbewaker en afvalwaterzuiveraar zijn daarbij organisatorisch op de juiste wijze
gescheiden. De consument weet duidelijk
waarvoor hij betaalt in het ene en het
andere geval.
Voor de structuur van het waterkwaliteitsbeheer behoeft dit geen gevolgen te
hebben. Waterschappen met name
hebben hun nut en bestaansrecht in het
waterbeheer bewezen.
Onder waterkwaliteitsbeheer versta ik dan
niet het zuiveren van afvalwater: dat is er
een uitvloeisel van. Bij dat waterkwaliteitsbeheer zal men zich in de toekomst
moeten instellen op meer centrale richtlijnen. Het Rijn- en hel Noordzee overleg
heeft aangetoond dat dit noodzakelijk is.
Dit past ook in het beeld van deelname
aan een sterker Europa.

Staat wint geding over
bodemsanering Volgermeerpolder
De Amsterdamse Rechtbank heeft
Duphar eind mei veroordeeld in de
kosten van voorbereiding en uitvoering
van de sanering van de bodemverontreiniging in de Volgermeerpolder.
Deze verontreiniging is in de jaren zestig
veroorzaakt door dumping van chemisch
afval door (toen nog) NV Philips Duphar
in de polder. Het ging daarbij om
minstens 10.000 vaten van elk 200 liter en
een aantal vaten met eindprodukten, die
brandschade hadden opgelopen.
In haar vonnis zegt de Rechtbank dat de
Staat der Nederlanden zich 'in ieder geval
al sedert het begin van de jaren zestig' de
zorg voor grondwater en daarmee voor de
bodem aantrok, in het bijzonder in
verband met dreigende verontreiniging
daarvan door chemische industrieën.
De Rechtbank neemt zonder meer aan dat
Duphar daarvan op de hoogte was.
De Rechtbank spreekt verder uit dat
Duphar onrechtmatig heeft gehandeld
door de chemische afvalstoffen voor
dumping in de Volgermeerpolder mee te
geven en de Rechtbank acht Duphar voor
de gevolgen van die activiteiten aansprakelijk. Duphar had al vóór 1963 een
instructie ontvangen dat aan de Stadsreiniging voor doorvoer naar de Volgermeerpolder slechts niet-giftige chemische
afvalstoffen mochten worden meegegeven, die bovendien niet vloeibaar
noch brandbaar waren. Duphar diende er
bovendien rekening mee te houden dat de
vaten met afvalstoffen na verloop van tijd
zouden gaan doorroesten, hetgeen ook
gebeurd is.
De totale kosten van de sanering worden
momenteel geraamd op zo'n f 8 0 miljoen.
Minister Nijpels (Milieubeheer) is zeer
tevreden over de uitspraak van de
Amsterdamse Rechtbank, omdat deze
weer een belangrijke stap is in de
inmiddels 100 processen die zijn aangespannen in het kader van de bodemsanering.
(Persbericht min. v. VROM)

