De waterleidingbedrijven enhunrelaties1

* Voordracht, gehouden voorde VWN-bijeenkomst te Assen op 11 december 1987

In de laatste decennia hebben de waterleidingbedrijven een belangrijke ontwikkeling
doorgemaakt. Vroeger werkten ze vanuit
hun monopoliepositie, vooral technisch en
oplossingsgericht; men slaat een put in de
grond en gaat met de kwitantie rond, en
verder kon de klant gerust zijn. Geen bericht
was goed bericht. Voor beïnvloeding van
andere belangen was weinigaandacht: de
bedrijven bepaalden praktisch autonoom de
vvinlocaties.
Toen kwam, zoomstreeks 1965.de kentering:

IR. P. .1. VERKERK
tijdens het uitspreken van
de/e voordracht plv. directeurgeneraal Milieubeheer,
thans hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid

- de negatieve effecten van grondwateronttrekkingen op natuur- en landbouw
werden sterker belicht;
- mede daardoor ontstonden belangenconflicten en vaak langdurige schaderegelingsprocedures. De soms nogal
autoritaire opstelling van de bedrijfstak
vanuit het volksgezondheidsbelang versterkte de polarisatie. De vraag kwam zelfs
naar voren of het Departement waar
milieuhygiëne werd ondergebracht wel
geschikt was om de drinkwaterbelangen
te behartigen.
Samenwerking met de overheid
Sindsdejaren zeventigisvoordeze problemen
- mede door de noggroeiende waterbehoefte
- een oplossinggezocht inplanstructuren met
daaraan gekoppeld overlegstructuren.
Zo ontstonden voorde drinkwatervoorziening
inmiddels twee structuurschema's, een
beleidsnota, twee tienjarenplannen en werd
het planningsysteem in hoofdstuk IVvan de
Waterleidingwet wettelijk vastgelegd.
- Het structuurschema en de beleidsnota
geven grenzen aan, maar scheppen ook
mogelijkheden tot verwezenlijking van de
planning in planologisch en waterhuishoudkundig opzicht.
- Het tienjarenplan isgeharmoniseerde,
concrete invulling van de planning door de
bedrijfstak, dat uit een oogpunt van kosten
en veiligheid en rekening houdend met
andere belangen een optimale behartiging
van de drinkwatervoorziening nastreeft.
Het sterkste punt van het tienjarenplan vind
ik, dat het betrekking heeft op de gehele
procesketen van de drinkwatervoorziening,
van bron tot eindprodukt uit de kraan. Dit is
van essentieel belangbijde maatschappelijke
positiebepaling van de waterleidingbedrijven
in hun relatie met de overheid.

In die procesketen, schematisch bestaande
uit:
bron (grond- en oppervlaktewater) -^
zuivering —» opslag —» hoofdtransport—»
zuivering/opslag —» distributie —> consument
moet het waterleidingbedrijf in samenwerking
met de verschillende overheden voor alle
schakels een zo goed mogelijke keuze zien te
bereiken, zodat die keten betrouwbaar
functioneert.
Het waterleidingbedrijf isook de enige die
dat geheel met kennis van zaken, daarin
gesteund door onderzoeksinstituten als
KIWA en RIVM, kan overzien en beoordelen. Zijn verantwoordelijkheid in het
kader van artikel 4, eerste lid van de
Waterleidingwet en zijn unieke kennis
maken het waterleidingbedrijf tot een te
respecteren overlegpartner. Op die plaats
heeft het waterleidingbedrijf recht; ik kom
daar nog op terug.
Sinds het ontstaan vande planstructuren iser
evenwel veel veranderd:
—door de talrijke verontreinigingen groeide
het waterleidingbedrijf van 'bedreiger" naar
'bedreigde';
—de bevoegdheden van het Rijk verschoven
meer en meer naar de provincies; ook de
plannen op provinciaal niveau namen toe;
—de rijksbemoeienis met de drinkwatervoorziening werd onder meer door opheffing
van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening in belangrijke mate afgebouwd
(in de 'policy life-cycle" van Winsemius.was
de laatste fase, de beheersfase met afnemende
politieke belangstelling, bereikt).
Dit alles betekent dat:
—veel verantwoordelijkheden naar de
provincie gingen: de waterhuishoudingsplannen en de milieubeleidsplannen zich bij
de provinciale streekplannen hebben
gevoegd; grondwateronttrekkingsvergunningen worden sinds 1984door de
provincie verleend;
—de invloed van de rijksoverheid op de
realisatie van de planning voor de drink- en
industriewatervoorziening hierdoor (terecht)
aanzienlijk verzwakt is;
—de veiligstelling van deze voorziening,
zowel kwantitatief als kwalitatief, nu een
goede afstemming met het provinciale beleid
vereist;
—de rijksoverheid zich beperkt tot het
scheppen van condities (algemene regels,
hoofdlijnen in plannen) en toezicht via de
regionale inspecteurs voor de milieuhygiëne.
Bij deze opstelling ligt het in de rede, dat de
rijksoverheid slechts een spaarzaam gebruik
zal maken van zijn 'aanwijzingsbevoegdheid'
ten opzichte van lagere overheden.

Welke plankaders en regelszijn nu voor de
drink- en industriewatervoorziening van
belang?
Voor VROM noem ik de plankaders:
- het Nationale Milieubeleidsplan (NMP),
dat eens in de 4 jaar wordt herzien en voor
het eerst in 1988 tot stand zal komen, in
combinatie met een jaarlijkse voortgangsrapportage in de vorm van milieuprogramma's;
- de beleidsnota en het structuurschema
(straks samen vormend: het beleidsplan)
voor de drink- en industriewatervoorziening;
- de Vierde Nota inzake de ruimtelijke
ordening
- de regelgeving:
• Wet Bodembescherming (met grondwateren bodembeschermingsgebieden)
• Waterleidingwet
• Bestrijdingsmiddelenwet
• Wet gevaarlijke stoffen
• Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
(procedures, milieu-effectrapportage).
Voor Ven Wnoem ik als plankader de Nota
Waterhuishouding, en als regelgeving:
- de Wet op de Waterhuishouding;
- de Grondwaterwet;
- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Uitvoering geschiedt samen met VROM.
Voor L en Vnoem ik alsplankader de
Natuurbehoudsplanning en als regelgeving
de nieuwe Meststoffenwet.
Van belang ishet, op te merken dat de
planvorming NMP, Vierde nota RO, Nota
Waterhuishouding en de Natuurbehoudsplanning 'haasje over' spelen, dat wil zeggen
dat ze elkaar achtereenvolgens bij hun vaststelling en herziening beïnvloeden.
Tegenover dit alles blijft de rol van beleidsnota/structuurschema DIVals 'sectornota'
van groot belang; zij vormt een garantie voor
het onvervreemdbare drinkwaterbelang,
waarin de gehele, niet te ontkoppelen keten
van bron tot consument betrokken is.
Uiteraard speelt die functie in wisselwerking
met de genoemde facetnota's, zoals ik al
eerder aangaf.
Hoe gaan we nu efficiënt om met al die
plannen?
- op rijksniveau iser veelal tussen de
betrokken Departementen een gezamenlijke
inspanning om de plannen tot stand te
brengen;
- de provinciale plannen worden weer
bezien in het licht van de rijksplannen, en
zullen op elkaar moeten worden afgestemd;
daarbij verdient de behandeling van
beleidsnota/structuurschema DIV, de
provinciale grondwater- en huishoudingsplannen en de tienjarenplannen van de
bedrijfstak aparte aandacht.
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Mijns inziens zou er een zodanige overlegstructuur tussen rijk, provincie en bedrijven
moeten zijn of functioneren dat gezamenlijk
het huiswerk wordt verricht, zodanig dat de
uitkomsten voor een ieder bruikbaar zijn.
Zo isde drinkwater««/? bij VROM
ingekrompen, mede doordat zaken zoals
raming waterbehoeften veel beter door de
bedrijven zelf kan geschieden.
Ten aanzien van de planning van de winningsmiddelen issamenwerking tussen provincies,
waterleidingbedrijven en onderzoekinstellingen (RIVM,TNO, K1WA) vangroot
belang.
Voor het welslagen van het overleg dienen
de partners elkaar wèl te respecteren.
De waterleidingbedrijven met hun kennis en
verantwoordelijkheid voorhetsluiten van 'de
keten' (bron-consument) zijn daarbij een
volwaardige partner.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de
organisaties op drinkwatergebied:
Bij VROM iser nu de directie Drinkwater,
Water en Bodem (DWB) met ir. Ardon als
hoofd van de hoofdafdeling Drinkwater.
De VEWIN isvoor het Rijk de centrale
overlegpartner; van belang isdat hier als één
blok wordt gesproken en het algemene
drinkwaterbelang prevaleert!
—De Regionale Inspecties zijn er voor de
individuele waterleidingbedrijven; deze
oefenen het wettelijk toezicht uit.
—De onderzoekinstituten RIVM, KIWAen
RIZA dienen in onderbouwende zin te
werken.
—Last but not least iser onze VWN.
Ik hoop dat de politiek niet alleen opkomt
voor de drinkwaterbelangen alser een
calamiteit dreigt, maar dat ze ook onder
normale omstandigheden de drinkwatervoorziening de plaats geeft waar ze recht op
heeft. En dat iseen heel hoge plaats.
Misschien dat de waterleidingbedrijven indit
verband nog meer de conmsument zelf in
beeld moeten brengen om dat belang te
benadrukken.
• • •

Niet traditionele bergingskelder van De Dommel
Waterschap De Dommel laat in de gemeente
Reusel een bergingskelder van 2.100 m3
inhoud bouwen, die niet op de traditionele
wijze wordt uitgevoerd, maar wordt samengesteld uit Eternit-buizen en putten, hetgeen
een aanzienlijke kostenbesparing met zich
meebrengt.
Op 24 november houdt De Dommel samen
met Eternit en aannemersbedrijf Van der
Westerlo een open dag.
Inlichtingen en aanmeldingen:
Waterschap De Dommel, Postbus 10001,
5280 DA Boxtel, tel. 04116-5 79 11.

Milieudefensie:
'Norm voor nitraat in drinkwater
is te hoog'
De wettelijk toegestane hoeveelheid nitraat
in het Nederlandse drinkwater iste hoog.
De officiële norm van 50 milligram nitraat
per liter drinkwater moet omlaag naar
20 milligram. Dat schrijft de Vereniging
Milieudefensie in haar maandblad.
Milieudefensie zegt over gegevens te beschikken waaruit blijkt dat er 7 pompstations
in Nederland zijn waar water wordt
opgepompt dat meer dan 25 milligram
nitraat per liter bevat. 'De heersende norm
blijkt vooral zuigelingen niet afdoende te
beschermen', aldus milieudefensie.
'In gebieden waar de nitraatgehalten boven
de 25 milligram per liter uitkomen, krijgen
ze meer nitraat binnen dan volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
aanvaardbaar is.Zo kan blauwzucht ontstaan. Door zuurstofgebrek kleuren de
slijmvliezen blauw'.
De toename van het nitraatgehalte iseen
gevolg van overbemesting opde zandgronden
in ons land. Twee pompstations in het
Gelderse Montferland en het Limburgse
Reuverzijn volgensMilieudefensie algesloten
omdat de norm van 50milligram nitraat werd
overschreden. 'In heel oost- en zuid-Nederland dreigen ongeveer zestig winplaatsen
binnen 20jaar in de problemen te komen.
Samen voorzien ze ongeveer 2,5 miljoen
mensen van drinkwater!
De VEWIN, die zich aljaren ernstige zorgen
maakt over het hoge nitraatgehalte van het
grondwater, heeft al dikwijls kenbaar
gemaakt dat zij streeft naar een norm van
25 milligram per liter.
De vereniging vreest dat de grote hoeveelheden dierlijke mest die op het land worden
uitgereden, de komende jaren het nitraatgehalte van het grondwater sterk zal
verhogen. Naast enkele winputten in de
Achterhoek en Limburg, waar de EG-norm
van 50 milligram nitraat al is overschreden,
zullen er nogvelebijkomen. Alshet uitrijden
van mest niet drastisch wordt beperkt,
verwacht de VEWIN dat de nitraatnorm bij
60 tot 70 van de 250 waterwinputten wordt
overschreden.
Ook het ministerie van Milieubeheer heeft al
eerder verklaard te zullen streven naar een
verlaging van de officiële norm van
50 milligram naar 25 milligram per liter.
Grote hoeveelheden nitraat in het lichaam
kunnen leiden tot vermindering van het
zuurstoftransport door het bloed. In het
lichaam wordt nitraat omgezet in nitriet dat
zich verbindt met hemoglobine. Daardoor is
dit eiwit niet meer in staat zuurstof te
transporteren. Vooral bij kleine kinderen
kan dit leiden tot verstikkingsverschijnselen.

Volgens een woordvoerder van het
Amsterdamse waterleidingbedrijf komt
nitraat in het drinkwater van de hoofdstad
nauwelijks voor. 'De hoeveelheid nitraat in
ons drinkwater zit tien maal onder de
wettelijke norm. Maar het is inderdaad
bekend dat met name inzandgebieden water
wordt opgepompt waarvan dat nitraatgehalte
veel te hoog is,somszelfsboven de wettelijke
toegestane norm'. (ANP)

T Delft
Nieuws uit de
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Mededeling over
slibconditionering met
vriesdooiproces verschenen
In de serie Mededelingen van de vakgroep
Gezondheidstechniek &Waterbeheersing is
mededeling no. 15verschenen, getiteld:
'Toepassing van het vriesdooiproces bij de
ontwatering van coagulatieslib'. Auteurs:
E. A. Koreman en A. N. van Breemen.
In dit rapport wordt uitvoerig aandacht
besteed aan het fysisch conditioneren van
drinkwaterslib door middel van het
vriesdooiproces.
Drinkwaterslib, in het bijzonder coagulatieslib, isin de regel moeilijk te ontwateren.
Mede ten gevolge van de wetgeving bestaat
er de laatste jaren meer belangstelling voor
het langs kunstmatige wegverbeteren van de
ontwatering van moeilijk ontwaterbaar slib.
Door —op een juiste wijze ingedikt —ijzerc.q. aluminiumhydroxyde bevattend slibeerst
te bevriezen en vervolgens te ontdooien
treedt doorgaans een spectaculaire verbetering van de ontwaterbaarheid op.
Aan de hand van theoretische beschouwingen
en een inventarisatie van ervaringen op
laboratorium- en semi-technische schaal
wordt uitgebreid ingegaan op toepassingen
plaats in een slibverwerkingssysteem.
Deze mededeling isschriftelijk of telefonisch
te bestellen bij:
de vakgroep Gezondheidstechniek & Waterbeheersing, Stevinweg 1, 2628 CN Delft,
tel. 0 1 5 - 7 8 1646, b.g.g. 78 40 28
(mevr. E. G Rothfusz).
De prijs exclusief BTW en portokosten is
ƒ 25,-.
In dezelfde mededelingenreeks zijn
verschenen en onder gelijke voorwaarden
te leveren:
'De Filtratietheorie'. Auteur: E.vanderVlis.
'Ontspanningsflotatie en de bereiding van
drinkwater'. Auteurs: C. P.M. de Groot en
A. N. van Breemen.

