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Rijn-conferentie Straatsburg sluitstuk Europees Milieujaar
Het Nederlands Nationaal Comité voorhet
Europese Jaar vanhet Milieu wilde hetjaar
niet afsluiten zonder aandacht te hebben
besteed aaneenvandebelangrijkste milieuproblemen in Europa, namelijk de Rijn.
Daartoe werd op3en4 maart 1988 inhet
Paleis van Europa inStraatsburgeen
conferentie belegd waarbij niet zozeerde
overheden danweldeandere betrokkenen
aan het woord zouden komen. Inhet
bijzonder werd daarbij gedacht aande
industrie.
Merkwaardigerwijze washetdeBritseoudEuroparlementariër S. P.Johnson, thans
werkzaam bijhet Directoraat-Generaal voor
het Milieu vande Europese Commissie te
Brussel, diealseenvandeeersten duidelijk
uitsprak datde consument altijd opdraait
voor de kosten vande milieuverontreiniging.
Want of het nudemeerkosten zijn, verbonden aande produktie vanartikelen langs
de Rijn ofde heffingen diedeoverheid oplegt
aan vervuilers ofomdedrinkwaterprijs voor
de circa 20 miljoen Europeanen dievoorhun
drinkwater geheel ofgedeeltelijk afhankelijk
zijn vande kwaliteit vanhetRijnwater, de
consument betaalt altijd, inwelke vormdan
ook. Deze waarheid bleef lang inde vergaderzaal hangen.
Rijn Aktie Plan
De voorzitter vande Internationale Rijncommissie, de Zwitserse dr. R. Pedroli, zette
nogeens dedoelstellingen vanhetRijn Aktie
Programma uiteen. In 1995moet de Rijn
50% mindervervuild worden dannuhetgeval
is. Dat moet gebeuren door inspanningen
van overheid, industrie en gemeenten inde
landen gezamenlijk. Daarenboven is de
Internationale Rijncommissie qua mankracht verdubbeld enishetaanzien vande
werkzaamheden vande Internationale Rijncommissie belangrijk gestegen, dankzij de
intensieve bemoeienissen vandedesbetreffende ministers inde Rijnoeverstaten.
Dr. Pedroli bleek inhetgeheel niet gevoelig
voor bezwaren vanindustriële zijde dathet
toch welergmoeilijk zalworden omopzo
korte termijn eenzosterke reductie te
bewerkstelligen. De industrie vindt het altijd
moeilijk en teduur zeihij. Daar washijniet
van onder deindruk. Hijgafalsvoorbeelddetien jaar lange strijd diein Zwitserland
gevoerd isom de fosfaten uitdehuishoudelijke zeepmiddelen telaten verwijderen. Het istenslotte gelukt en niemand
heeft er honger door gekregen.
Voorzichtiger

In tegenstelling tot deze duidelijke taalwas
het betoog vande Fransman J. Salamitou
namens de Europese chemische industrieen
zelf afkomstig van Rhône Poulenc, veel
voorzichtiger. Hij waarschuwde omniet te
snel algemene besluiten te nemen overde

toelating van bepaalde stoffen. Hijweesop
de economische implicaties daarvan.
Hij wilde meer inspraak vande industrie op
dat gebied en hijzeidatdemediade
verontreinigingsvoorvallen vaak opblazen.
Deze laatste opmerking leverde eenblikvan
herkenning oponder de aanwezige
journalisten dieweten datsinds alle tijden de
boodschappers vanslecht nieuws worden
opgeknoopt, vandeberggestort of gestenigd.
De heer Pedroli benadrukte nogeensdatop
nationaal vlak de industriën alle gelegenheid
hebben om zich uittespreken overde
nationale inspanningen omaanhet Rijn
Aktie Programma deel te nemen.
Harmonisatie

De heer Salamitou wasookvanmeningdat
bijvoorbeeld het gebruik vanPCB'sin
gesloten systemen niet verboden zoumoeten
worden omdat daar toch geen gevaren
dreigen. Een algemeen verlangen bijde
industrie isookdaterharmonisatie komtin
de normstellingen, opz'nminst langsde Rijn,
maar liever noginde hele EG.Aangezien de
normen uithet Rijn Aktie Plan strenger zijn
dan inde rest vande EGenhetzich niet laat
aanzien datdeEGerinzalslagenomopzeer
korte termijn de Rijn-normen inhet hele
gebied vande EGvastgesteld te krijgen,
bepleitte hijdatdiestrengere normen inhet
stroomgebied vande Rijn maar even worden
opgehouden, totdat deEGopdat niveauis
gekomen. Dat voorkomt concurrentievervalsing. De chemische industrie besteedt
thans al 11% van haar totale investeringen
aan milieumaatregelen.
Van deoudezwartelijstvande Internationale
Rijncommissie met 129stoffen dieniet meer
geloosd zouden mogen worden, isintussen
nog maar eenzestal inderdaad verboden.
Het RAP wilintweejaardataantal verhoogd
zien tot 30 stoffen endat lijkt aleen hele
grote krachtsinspanning.
Consument
Merkwaardigerwijze, maar datzalweleen
kwestie van programmering zijn geweest,
kwam de consument pasopde tweededag
van hetcongres aanbod,namelijk bijmonde
van devoorzitter vandeIAWR,devereniging
waarin circa 100drink waterleidingbedrijven
zich hebben verenigd dievoor hun grondstof
geheel ofgedeeltelijk vanhet Rijnwater
afhankelijk zijn: Prof. dr. G. Naberuit
Stuttgart. Zijn betoog washelder alsglas,er
was geen onduidelijkheid inenhet maakte
zeker grote indruk. Hij herhaalde deeisdat
voor de 129stoffen vandezwarte lijst vande
Internationale Rijncommissie de produktie
of verwerking inhetgehele Rijnstroomgebied
verboden moeten worden .Ditisdeenige
manier om tevoorkomen datdeRijn weer
door ongelukken ontoelaatbaar wordt verontreinigd, waardoor de drinkwatervoor-

ziening in het Rijnstroomgebied in gevaar
komt.
Hij zeidat de waterleidingbedrijven metde
huidige technische middelen aanhun eind
zijn gekomen vanhun technisch kunnen en
dat behalve de 129genoemde stoffen ernog
vele honderden zijn waarvan menniet weet
waar ze worden geloosd, door wieen inhoe
grote mate,endatheteenongezonde situatie
isdat de waterleidingbedrijven nuhet afval
van de anderen moeten opruimen. Dat geldt
niet alleen voor dechemische industrie,dat
geldt ook voor gemeentelijke afvalwaterlozingen enook voor de landbouw die via
diffuse lozingen eensteeds grotere bedreiging
gaat vormen voor de kwaliteit vanhet rivierwater.
Frustrerend

Frustrerend noemde hijdeervaringen diede
Rijnwaterleidingbedrijven hebben methet
Rijnchemieverdrag enmetde Europese
richtlijn voor oppervlaktewater. Het duurt
allemaal veelte langenderesultaten zijn veel
te mager. Intussen neemt het aantal stoffen
dat opde Rijn wordt geloosd alleennogmaar
toe. De harde eisvande waterleidingbedrijven isgebaseerd ophet feit datzij
verantwoordelijk zijn voor levensmiddel
nr. 1 endatzijzichdaaralleen maaropwillen
richten. Over haalbaarheid en economische
consequenties behoeven zijzich het hoofd
niet tebreken; datafwegingsproces ligtbijde
overheid. Zij vinden dat vermijdbare risico's
moeten worden uitgebannen.
Maar hoeisdat alles te bereiken?
Prof. Jan Bernard Opschoor vanhet Instituut
voor Milieuvraagstukken vandeVUin
Amsterdam hield eenvrijtheoretisch betoog,
maar kwam weltotdeconclusie datde
industrie (inalle eerlijkheid gezegd) alleen
door wettelijke ofmaatschappelijke of
andere druk gebracht kan worden tot
maatregelen diegeldkosten.Men kanvande
industrie,zozei hij,nietverwachten datzijop
vrijwillige basis maatregelen neemt die
resulteren inlagere winsten waarvoor zij
door hun aandeelhouders zouden kunnen
worden aangesproken.
Sluiter
Die visie spoorde geheel methetuitgangspunt vande Rotterdamse milieuwethouder
mr. M.J. D. Jansen dieuiteenzette dat
Rotterdam ƒ 200miljoen moet investeren
voor deaanlegvanslufters aandeNoordzeekust waarin hetslibmoet worden opgeborgen
dat uitde havens moet worden verwijderd en
dat niet meer inde Noordzee gedeponeerd
mag worden.
Rotterdam voelt erweinig voor omna 2000
weer nieuwe grote investeringen te moeten
doen om te kunnen voldoen aande overheidseisen ten aanzien vande samenstelling
van het havenslib. Water nogwel indat
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havenslibzal mogen zitten isnogniet bekend
en de in de zaal aanwezige ambtenaren van
Rijkswaterstaat die daar enig inzicht over
zouden hebben kunnen geven, hielden de
kaken stijf op elkaar toen zij werden
uitgedaagd om vasteenslipje vandesluierop
te tillen.
Wethouder Jansen vertelde dat erdoor een
gespecialiseerd bureau voor de gemeente
Rotterdam langs de Rijn bijeen zestiental
Industrien monstersworden genomen, niet
één keer maar verscheidene keren en dat de
resultaten daarvan aandieindustrién worden
voorgelegd om hen te laten zien wat zij
aanrichten. Men poogt hiermee de
industrieën tot overleg te bewegen en liever
nog tot stopzetting van deze lozing.Tot voor
kort waren de resultaten niet erg bemoedigend en werden de Rotterdammers of
gelijk buiten de deur gezet of verwezen naar
de vereniging van de Duitse Chemische
Industrie. Daar schijnt nu een lichte
kentering in te komen en er isenig meer
begrip getoond, maar dezaak isnoglangniet
gewonnen. Wanneer een industrie na herhaalde pogingen tot gesprek inde laatste fase
van deze campagne, aanheteindvanditjaar,
nog steeds weigerachtig blijft, zullen de
resultaten van deze onderzoekingen bekend
gemaakt kunnen worden. Dat isdan die
maatschappelijke druk waar professor
Opschoor over sprak en die voor een
industrie wel eens zo sterk kan
worden dat men ook zonder een wettelijke
verplichting wat aan zijn lozingen gaat doen.
Coulance
In dit verband ishet interessant om te weten
dat de firma Sandoz in Bazel een grote
coulance aan de dag blijkt te leggen bij het
vergoeden van de schadeclaims die zijn
ingediend na het beruchte ongeval in oktober
1986. Men blijkt toch meer beducht te zijn
voor een slechte naam dan voor het verlies
van miljoenen Zwitserse franken. Dit mag
Rotterdam hoop geven op enig resultaat van
zijn toch vrij kostbare campagne.
Overigens wat iskostbaar? Toen wethouder
Jansen in de zaal vertelde dat Rotterdam
200 miljoen gulden betaalt voorde opslag
van het vervuilde havenslib, zei BASF's
dr. Malle bij interruptie: de chemische
industrie betaalt per jaar 2 miljard DM om
haar afval te zuiveren voordat het wordt
geloosd. Hij ging voorbij aan het feit dat de
industrie vervuilt en dat Rotterdam eigenlijk
de overgebleven resten vandeindustrie moet
verwerken, met anderewoorden:devervuilde
betaalt mee, al ishet minder dan de vervuiler
betaalt.
De Rijnproblematiek leeft vooral in
Nederland, dat isbegrijpelijk, wantwijliggen
aan de monding van deze grote Europese
levensader. Het blijkt ook uithetgrote aantal
Nederlanders, bijna de helft van de

Pijpleiding
Het aloude ideeomviaeenspeciale pijpleiding
door de Rijn alhetongezuiverde vuilvande
industriën naar de Rijnmondtebrengenen
daardoorderiviertesparenvoorverontreinigingen
werd ook op dezeconferentie nieuw leveningeblazen door middelvaneen posterpresentatie.
Toen het idee indediscussietoch nogevende
kopopstak boordedrs. P. H.M. vande Haervan
Rijkswaterstaat degedachte terstonddegrondin
door eroptewijzen,datwe inRotterdam niet
zittentewachtenopeengigantische zuiveringsinstallatie waar alhetvuilvandehele Rijnlandindustrie moetworden gezuiverd. Datiseen
kwestievanverplaatsingvanhetprobleemendat
isniet de oplossing,zeker niet uitmilieuoverwegingen,zozeideheerVande Haer.
Niemandweersprak hem.Jammer voorde
ingenieursbureaus ende pijpenleggers diehier
eenaardigeopdrachtaanzoudenhebbengehad.

200 deelnemers aan het congres en het blijkt
ook uit de belangstelling van de Nederlandse
pers. Die stond in schrille tegenstelling tot
het geringe aantal Duitse, Zwitserse en
Franse journalisten.
In de hal van het paleis stonden ook kleine
stands met posterpresentaties. Opvallend
waren de presentaties van de Vereniging
Nederlandse Chemische Industrie en van de
Duitse Chemische Industrie, aan weerszijden
van één wand. De resultaten van de Nederlanders leken niet zo indrukwekkend alsdie
van de Duitsers, afgezien van de vraag of dat
misschien een kwestie isvan het groeperen
van cijfers en het arceren van lijnen. Maar de
verontreiniging op de Nieuwe Waterweg
werpt een smet op het beeld in Nederland.
Voor de waterleidingbedrijven isdat niet
zo'n groot probleem, omdat de innameplaatsen van de Rijnwaterleidingbedrijven
boven Rotterdam liggen, maar voor de
beeldvorming ishet zeer slecht, om van de
Noordzee maar te zwijgen.
Zout
Het Franse zout kwam ook nogeven op tafel
toen de Europese ambtenaar Johnson
aankondigde, dat er een ontwerpresolutie
van mevrouw May-Weggen in het Europees
Parlement te verwachten iswaarin zij vraagt
om geld uit de onlangs vergrote pot voor
regionale voorzieningen tegebruiken voorde
oplossing van het Elzasser zoutprobleem.
Hij citeerde dat met instemming en het iste
verwachten dat de Fransen het ook een goed
idee zouden vinden. Aangenomen wordt
immers dat de voorstellen die de Fransen in
de loop van dit jaar op de tafel van de
Internationale Rijncommissie leggen ten
aanzien van deopslagvanzout uitde Elzasser
kalimijnen, zulke geweldige sommen geld
aan de kostenkant zullenvertonen, dat het op
grond daarvan een veel te dure oplossing zou
blijken te zijn.

Gemeenten
Niet alleen de Internationale Rijncommissie
en de IAWR houden zich bijzonder actief
bezig met de bestrijding van de verontreiniging van de Rijn. Daarnaast komen
allerlei andere groeperingen in het geweer.
Zo manifesteerde zich de groep van
40 Nederlandse gemeenten langsde Rijn die
vorig jaar op initiatief van de Arnhemse
milieuwethouder Lemmens isopgericht met
een manifest indehoop,datmeer gemeenten
zich daarbij zullen aansluiten. Enkele jaren
geleden heeft reeds een dergelijk initiatief
onder gemeenten van alle Rijnoeverstaten
geleid tot een conferentie in Düsseldorf die
qua bijeenkomst uiterst succesvol was.
De IAWR kreeginzijn eistotstopzettingvan
de produktie en verwerking van alle stoffen
van de zwarte lijst langs de Rijn steun in een
communiqué van de SPD-fractie in het
parlement van Baden Wurtemberg.
Men noemde een aantal van maar liefst
140.000 verschillende chemicaliën die in de
Rijn aanwezig zijn en riep ook weer het
beginsel van deglazen afvalwaterbuizen inde
herinnering waarbij wordt gestreefd naar
bekendmaking van de samenstelling van de
afvalwaters. Een heet hangijzer in Duitsland
waar de overheid welmagweten waterindat
afvalwater zit, maar ter voorkoming van
concurrentievervalsing die gegevens niet
bekend mag maken.
De industrie kwam in verschillende
voordrachten royaal aan bod in enkele
bekende namen zoalsBayer, Rhône Poulenc,
Ciba Geigi en Sandoz. Namens Duphar hield
de franssprekende Belg
ir. K. C. F. J. J. R. Jorquin een pleidooi voor
meer openheid, ook bij calamiteiten.
Wat is nu het nut geweest van deze
conferentie, vroeg de initiatiefnemer en
voorzitter mr. S. Patijn zich aan het slot af.
Zo'n confrontatie tussen industrie en andere
belanghebbenden bij een schone Rijn heeft
natuurlijk zeker z'n betekenis voor de
verdere ontwikkeling. De industrie kreeg
volop de gelegenheid haar heldendaden te
vertellen en goede wil uit te spreken zonder
duidelijke beloftes te doen. De andere
partijen konden nogeens helder uiteen
zetten wat ze verlangden. Men heeft aan
elkaar vrijblijvend kunnen snuffelen!
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