Evaluatievandrinkwaterkwaliteit tenbehoevevanplanning
Toepassing in het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (IODZH)
Voordracht uit de 36e vakantiecursus in drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 'Systeembenadering en modellering in de waterhuishouding',
gehouden op 5en 6 januari l l )84aan de TH Delft.

1. Inleiding
Reeds meer dan tien jaar geleden zijn de
eerste ontwikkelingen ingezet om de
drinkwaterkwaliteit ook bijde planning een
belangrijke rol te laten spelen. In de Nota
Basisplannen [ 1] en het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening [2]
komt dit beperkt tot uitdrukking. Een nieuwe
impuls aan deze ontwikkeling isgegeven in
het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (IODZH) [3].
De opdracht voorditonderzoek werdgegeven
door de toenmalige Minister van Volks-
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gezondheid en Milieuhygiëne, mede namens
de Minister van Verkeer en Waterstaat, de
Staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk en namens
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het onderzoek werd tussen 1979en 1983
uitgevoerd door een groot aantal instellingen
onder projectleiding van het toenmalige
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.
De taak van de voor het onderzoek ingestelde
Stuurgroep was:
—het initiëren, het doen uitvoeren enhet
begeleiden van onderzoek met betrekking tot
de toekomstige drinkwatervoorziening van
Zuid-Holland endedaarmee samenhangende
belangen in een onderling verband;
— het uitbrengen vaneen rapport over de
mogelijke oplossingen voor de vraagstukken
met betrekking totdetoekomstige drinkwatervoorziening met aanduiding vande gevolgen
van deze oplossingen voor de daarmee
verband houdende belangen.
Uit deze taakstelling volgt dat een groot
aantal mogelijke oplossingen beoordeeld
dienden teworden ophun gevolgenvooreen
groot aantal belangen. In het onderzoek zijn
daarvoor instrumenten ontwikkeld
(modellen) die een systemastische
vergelijking van oplossingen mogelijk
maakten. De kwalitatieve aspecten van de
drinkwatervoorziening werden opgenomen
in een simulatiemodel [4], In afb. 1 zijn de
hoofdlijnen geschetst van de benadering bij
de behandeling van de drinkwaterkwaliteitsaspecten.
In de kwaliteitsindex zijn die drinkwater-

kwaliteitsaspecten ondergebracht waarvoor
meetwaarden beschikbaar zijn en waarvoor
normen zijn gesteld. In hoofdstuk 3 wordt
hierop ingegaan. De additionele volksgezondheidsaspecten zijn de moeilijk
normeerbare chemische en biologische
kwaliteitsparameters, waarvoor bovendien
veelal weinig meetgegevens beschikbaar zijn.
Deze groep wordt in hoofdstuk 4 nader
behandeld. De veiligheidsindex omvat een
aantal moeilijk kwantificeerbare, voor de
volksgezondheid belangrijke, criteria, welke
vooral gerelateerd zijn aan de aard van bron
en proces. In hoofdstuk 5wordt een en ander
verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6wordt een
korte beschouwing gewijd aan onzekerheden
en de wijze waarop daarinhet IODZH meeis
omgegaan. Daarin wordt tevens de verdeling
van verantwoordelijkheden voorde
resultaten en conclusies aangegeven. Omdat
het begripwaterkwaliteit debasisvormtvoor
de gehele exercitiewordt inhoofdstuk 2eerst
hieraan aandacht besteed.
2. Waterkwaliteit

Hoewel in de Nota Basisplannen [1]een
reeks kwaliteitsparameters wordt genoemd,
speelde hierin uiteindelijk alleen chloride een
rol in de planning. In het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening [2]is
reeds een bredere opvatting over het begrip
waterkwaliteit merkbaar, alresulteerde dit
nog niet in een meer genuanceerde
behandeling van de planning. Met de
ontwikkeling van de kennis issinds het
uitkomen van het Structuurschema het aantal
parameters, waarmee waterkwaliteit wordt
gekarakteriseerd, gestaag gegroeid.
De richtlijn van de Europese Gemeenschappen inzake water bestemd voor
menselijke consumptie [5],bevat
62 parameters, die alle een relatie hebben

met de volksgezondheid. Het waterleidingbesluit, dat inmiddels in het Staatsblad is
gepubliceerd [6], bevat 65 parameters
waarvoor normen worden gesteld ofwaaraan
waarschuwingsniveaus zijn verbonden. In de
recente guidelines van de World Health
Organization (WHO) [7, 8]isvoor het eerst
uitwerking gegeven aan criteria voor
organische microverontreinigingen.
Daarmee wordt het totaal aantal kwaliteitsparameters uitgebreid tot 75.
Toch iszelfs met een dergelijk groot aantal
parameters het referentiekader voor de
kwaliteits- en volksgezondheidsaspecten niet
compleet. Naast de, in cijfermatige normen,
te kwantificeren aspecten blijft er een groep
aspecten bestaan waarvoor exacte kwantificering op een zeker moment nog niet
mogelijk isen waarvoor daarom geen
normen of richtwaarden zijn aan te geven.
Bovendien zijn aan het begrip drinkwaterkwaliteit aspecten verbonden die waarschijnlijk nimmer in getalsmatige grootheden,
gebaseerd op metingen, zijn weer te geven.
Veelal betreffen ze karakteristieken van de
bron of het zuiveringssysteem en zijn het
interpretaties van risico's en controlemogelijkheden bij het gehele proces van
winning, zuivering en distributie. In het
waterleidingbesluit wordt hier rekening mee
gehouden, voor de produktie uit oppervlaktewater, waarvan de kwaliteit sterker
schommelt en het gebruik meer risico's
inhoudt, iseen meer frequent en uitgebreid
analyseschema opgesteld dan voor de
produktie uit grondwater. De WHO
benadrukt in verschillende publikaties en
richtlijnen het belang van onder meer
bronobservatie.
Voor planningsdoeleinden waren deze
aspecten voor zover bekend echter nog niet
verder uitgewerkt.
Door het grote aantal aspecten dat bij het
meten van de vele parameters en het toetsen
van de uitkomsten aan normen in acht
genomen moet worden is oordeelsvorming
over 'de' kwaliteit van het drinkwater geen
eenvoudige zaak. Zelfs een deskundigeopdit
terrein gaat uitvan eenvereenvoudigd beeld.
Hij zal in de praktijk zijn oordeel baseren op
gegevens over slechtseen aantal, door hem
bewust of onbewust geselecteerde aspecten.
Deze weegt hij onderling, impliciet of
expliciet.
Bij de beoordeling van bestaande projecten
heeft deze benadering reeds het nadeel van
subjectiviteit, doch bijde planvorming,
waarbij vele mogelijkheden onderling
worden vergeleken, moet zeminder gewenst
worden geacht.
Om in dit kader tot een bruikbare
waarderingsmethode te komen iseen
systematische vereenvoudiging volgens
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objectieve criteria teverkiezen. Daarvoor is
een selectie en aggregatie noodzakelijk van
het grote aantal aspecten. Weging van
parameters of aspecten onderling is daarbij
onontkoombaar. De volgende hoofdstukken
gaan in op de systematiek die hiervoor in
IODZH-kader is toegepast.

serie berekeningsstappen de concentratie in
het drinkwater bij de geplande en/of
minimaal benodigde zuivering.
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3. Kwantitatieve behandeling vande
kwaliteitsaspecten
3.1. Werkwijze
Zoals in de vorige paragraaf reedsis
aangegeven, leidt het in beschouwing nemen
van alle 75 kwaliteitsparameters niet tot een
bruikbare kwaliteitsmodule. Deze kan wel
verkregen worden doorhet aantal kwaliteitsparameters terug te brengen tot een
hanteerbaar aantal. Aan de hand van een
drietal selectiecriteria (zie 3.2. voor details)
werd het aantal parameters dat in
beschouwing genomen zou moeten worden
teruggebracht tot veertien. De invloed van
de drinkwaterkwaliteit op de volksgezondheid vertoont bij deze parameters duidelijke
verschillen ;in de procedure voor het tot
stand brengen van de kwaliteitsmodule
werden daarom deze verschillen in een
afzonderlijke beoordelingsstap tot
uitdrukking gebracht. Daarbij werd ervan
uitgegaan dat de concentraties van de
parameters zich op normniveau (waterleidingbesluit 1984)zouden bevinden.
Om de beoordeling nog te verfijnen werd bij
de onderscheiden parameters nog een
correctiefactor geïntroduceerd, teneinde de
verschillen in waardering van tussen
normniveau en detectiegrens liggende
concentraties tot uitdrukking te brengen
(par. 3.3.). Tenslotte werden met behulp van
deze gegevens en factoren de concentraties
van de parameters berekend, die met de
minimaal toe te passen zuivering zouden
worden verkregen. Daarbij werd als criterium
aangehouden dat voor geen enkele parameter
de norm gedurende meer dan 10% van een
bepaalde tijd overschreden zou mogen
worden.
Afb. 2 geeft het rekenschema weer.
Uit de berekende concentraties, de
waarderingsfactoren en de correctiefactoren
voor de veertien verschillende geselecteerde
parameters werd tenslotte de kwaliteitsindex
voor de verschillende systemen van bron en
zuivering berekend.
3.2. Selectie van parameters
Na een eerste proefneming in 1982, waaraan
een drietal deskundigen uit het RID
deelnam, werd besloten voor de eindfase van
het IODZH een panel van deskundigen te
formeren voor de selectie- en beoordelingspunten rond de aspecten drinkwaterkwaliteit
en volksgezondheid. Aan het panel werd
deelgenomen door in totaal vijf deskundigen
afkomstig uit de Hoofdinspectie Milieu-
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3.3. Weging vanparameters onderling
De concentraties voor veertien parameters
zijn een weinighanteerbaar geheelalshet om
vergelijking van geplande watervoorzieningssystemen gaat. De invloeden van de
afzonderlijke parameters op de volksgezondheid zijn duidelijk verschillend.
Om een samenvattend beeld te verkrijgen
dienden de parameters onderling te worden
gewaardeerd.

•Rekenschema voor drinkwaterkwaliteit.

hygiëne, het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland, het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening. Het eindverslag van
dit panel isalsdeelrapport 17van het
IODZH verschenen [9].
De eerste activiteit van het panel was het
selecteren van parametersdiebijhet IODZH
van belang waren. Uit de lijst van
65 parameters opgenomen inhet (toenmalige
ontwerp) Waterleidingbesluit 1984werd in
een drietal ronden geselecteerd. De criteria
voor selectie en de uitkomsten waren
achtereenvolgens:
—aanwezigheid van meetgegevens voor de
bronnen: 33 resterende parameters;
—in het ruwe water overschrijding van de
drinkwaternorm voor één of meer bronnen
voor niet bijdeeersteeenvoudige zuiveringsstap al gemakkelijk te verwijderen
parameters: 16resterende parameters;
—correctie voor dubbeltellingen:
14 resterende parameters (zie tabel I).
Voor deze veertien parameters werden
gemiddelde en standaardafwijking bepaald
van de concentratie in de bron en via een
TABEL I- Geselecteerde parameters met weegfactoren
en concordantie.
Parameter

Weegfactor

Concordantie

Cadmium
Arseen
Lindaan
Nitraat

20.3
17.0
12.7
11.7

1,0
1,0
0,6

Fluoride
Ammonium
Kleur
Natrium

7,2
6,2
5,5
5,3

Mangaan 1
Temperatuur
IJzer 1
Calcium
Droogrestt 1
Chloride 1

2,7
2,6
2,4
2.4
2,1
1,9

61,7
0,2
0,6
0,2
24,2

In later stadium niet kwantitatief behandeld om
rekentechnische redenen.

1,0
1,0
1,0
1,0
1.0

De beoordeling heeft ineerste instantie
plaatsgevonden op het belang van een
parameter alsde concentratie op het
normniveau lag.Daarbij isgebruik gemaakt
van paarsgewijze vergelijking volgens de
methode van Saaty, zoals aangepast door De
Graan [10].De deskundigen-in ditgeval het
panel - vergelijken uit een verzameling
telkens twee objecten —in dit geval
parameters - met elkaar en spreken hun
oordeel uit over het relatieve belangvan de
objecten voor een tevoren bepaalde doelstelling- in dit geval de volksgezondheid.
De oordelen worden uitgedrukt op een door
Saaty ontworpen schaal. Deze methode
houdt een zekere overtalligheid in.
Er worden meeroordelen gegeven dan nodig
isom de objecten te rangschikken en te
waarderen. Deze overtalligheid wordt benut
voor het bepalen van de consistentie in de
oordelen en voor het nuanceren van het
resultaat,waarvoorin eerste instantieeen vrij
grove schaal wordt gebruikt.
Deoordelen vandeverschillende panelleden
zijn uiteraard niet vollediggelijk. In tabel I
zijn de gemiddelde oordelen gegeven van het
panel met daarbij een maat voor de overeenstemming: de concordantie. Een hoge
concordantie betekent een grote mate van
eenstemmigheid over het belang van een
parameter. Uit tabel Iiste lezen dat de
panelleden voor het merendeel van de
parameters tot een vergelijkbaar oordeel
kwamen. Alleen over fluoride en kleur
bestond verschil van mening. Dit bleek op
fundamenteel verschil van inzicht te zijn
gebaseerd en bleef ook na verdere discussie
bestaan.
Opmerkelijk isdat vier van de parameters
meer dan 60% van het totale gewicht voor
hun rekening nemen.
Voor sommige stoffen zullen de berekende
concentraties in het drinkwater op of dicht'
tegen de norm liggen, maar voor de meeste
stoffen liggen de concentraties daar ver
onder. Over het verloopvan de waardering
tussen de concentratie op normniveau en op
de detectiegrens kan verschillend worden
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4. Additionele aspecten van
volksgezondheid
Ook voor de (nog) niet genormeerde of niet
gemeten stoffen in en eigenschappen van
water isin eerste instantie getracht langs de
lijnen dieinhoofdstuk 3zijngeschetsttot qen
aparte index te komen. De eerste stap daarin
was het selecteren van aspecten c.q. parameters, de tweede stap het toekennen van
gewichten hieraan. Hoewel deze exercitie
niettot een positief resultaat leidde,iszetoch
illustratief en instructief te noemen.
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Aß. 3 - Curve voor de kwaliteitsparameters tussen (D,0) en INJ) voorenkele kwaliteitsparameters.

gedacht. Dit verloop isniet per definitie
lineair. Het panel wasvan mening dat de in
tabel Igegeven weegfactoren hiervoor
gecorrigeerd dienden te worden.
Hieraan isnadere uitwerking gegeven door
depanelleden het door hengedachte verloop
van de weegfactoren tussen detectiegrens en
normwaarde te laten schetsen in een
weegfactor - versus- concentratiediagram.
Het voor de panelleden gemiddelde verloop
van de waardering isin afb. 3gegeven voor
enkele componenten [9], Ook bij deze
procedure bleken op sommige plaatsen
duidelijke verschillen van mening tussen de
panelleden, gefundeerd op verschillen in
inzicht over het belang van componenten bij
bepaalde concentraties voor de volksgezondheid. Voor de verwerking in het
IODZH washet verloop ingrote lijnen
voldoende: concaaf of convex.
De grootheden benodigd om een kwaliteitsindex te berekenen zijn hiermee aanwezig.
Uit de concentraties, de weegfactoren en de
correctiefactoren kan met behulp van
onderstaande formule een kwaliteitsindex
bepaald worden.
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Hierbij geeft de indexj de betreffende
parameter aan:
w:isde weegfactor conform tabel Ivoor
parameter j ;
fjisdecorrectiefactor vanwege het niet-lineair
verloop, afgeleid uit de curven zoalsin afb. 3
(concentratie-afhankelijk) weergegeven;

basiswaarde = gemiddelde beoordeling
van de panelleden
van toepassing op nieuw gedefinieerde projecten.

zuivering, grondwaterprojecten tussen 0,87
en 0,96 en ontziltingsprojecten rond 0,92.
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TABEL III - Additionele

TABEL II —Additionele volksgezondheidsaspecten.
Weegfactor
Genotoxische stoffen
Adsorbeerbaar organisch gebonden halogeen
Radio-activiteit
Vluchtig organisch gebonden halogeen
Reuk en smaak

26,75
24,44
20.75
14,34
13.75

Cjisde berekende concentratie in het
drinkwater;
C,jjisde detectiegrens voor de bepaling van
component j ;
CNJisde normconcentratievoorcomponent j
uit het Waterleidingbesluit (1984).
Als alle stoffen een gemiddelde concentratie
op normniveau zouden hebben, de slechtst
denkbare 'toegelaten' kwaliteit water, dan
zal het rechterlid van de formule gelijk zijn
aan 1 en de kwaliteitsindex gelijk aan0. Door
de gehanteerde berekeningsmethodiek is dit
in het IODZH onmogelijk. De slechtst
denkbare kwaliteitsindex alsde gemiddelde
concentratie + de standaardafwijking gelijk
zou zijn aan de norm voor alle parameters is
dan ca. 0,2. Als de slechtste kwaliteit
oppervlaktewater in Zuid-Holland zodanig
zou worden gezuiverd dat voor de meest
kritische parameter juistde norm wordt
gehaald met maximaal 10% overschrijding,
dan isde kwaliteitsindex ca.0,8. In de
praktijk zullen duswaarden tussen 0,8 en 1
voorkomen.
Oevergrondwaterprojecten hebben volgens
deze berekeningsmethoden een index tussen
0,83 en 0,84, infiltratieprojecten rond 0,90,
oppervlaktewaterprojecten met spaarbekkens tussen 0,82 en 0,92 afhankelijk van
de bron en de mate van voorraadvorming en

In tabel II zijn de parameters gegeven die
werden geselecteerd en het gemiddelde
gewicht dat volgens de paarsgewijze
vergelijking met de methode-Saaty [10]
hieraan zou kunnen worden toegekend.
De concordantie was echter dermate slecht,
0,20overdedrieeerstgenoemde parameters,
dat van een verdere uitwerking op deze wijze
isafgezien. In het panel bestond geen
overeenstemming over het relatieve belang
van deze afzonderlijke groepen voor de
volksgezondheid bij niveaus zoals diein
drinkwater voorkomen.
Inplaatsvandehiervoorgegeven benadering
isbesloten om de additionele volksgezondheidsaspecten in totaliteit te
behandelen en de diverse combinaties van
bronnen en zuiveringen rechtstreeks hierop
te beoordelen.
Om daarbij niet een te groot aantal oordelen
te hoeven geven, zijn de projecten in clusters
vergeleken. Daarbij zijn clusters van min of
meergelijksoortige projecten onderscheiden.
Uit elk van de clusters iseen representant
gekozen. De zes representanten zijn vervolgens paarsgewijs vergeleken op volksgezondheidsaspecten. De clusters zijn in
tabel III gegeven tezamen met het resultaat
van de afweging. De representanten waren:
grondwater: het project Vijfheerenlanden;
brak grondwater: het project Alphen;
diepinfiltratie: het project Katwijk;
oppervlakte-infiltratie: het project Scheveningen-Wassenaar; oppervlaktewaterzuivering: het project Kralingen;
oevergrondwater: het project Lek-noord.
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TABEL IV — Wegingacht risicofactoren.
Rang
no.

Risicofactor
Calamiteitsgevoeligheid van bron en proces
Onderkenningskans voor verontreiniging
Complexiteit van winning en zuivering
Stabiliteit van de zuivering
Verandering van de bronkwaliteit
Conditioneren, noodzaak hiertoe
voor het gerede water
Chemicaliënverbruik in het zuiveringsproces
Nagroei, kans hierop inhet gerede drinkwater

TABEL V - Veiligkeidsindices.
Groep
projecten
oppervlakte-infiltratie
diepinfiltratie
oppervlaktewaterzuiveri ig
oevergrondwater 2
zoet grondwater
brak grondwater
1

2

Basiswaarde1
veiligheidsindex

Marge

2,88
2,96
2,11
1,87
7,78
5,75

-0.28/+0.32
- 1,26/+1,74
-0,81/+0,89
- 1.07/+0.33
- 1,68/+1,62
-1,86/+1,95

basiswaarde = gemiddelde beoordeling
van de panelleden
van toepassing op nieuw gedefinieerde projecten.

Een nadere nuancering binnen een cluster is
met dezelfde methode aan te brengen.
Uitwerking heeft slechts plaatsgevonden
voor de oppervlaktewaterzuivering [9].
Demargedieintabel IIIisaangegeven, duidt
op de verschillen die er tussen individiuele
panelleden over de beoordeling bestonden.
Deze marge wordt als onderscheidend
vermogen beschouwd. In het IODZH isdeze
mede in de beschouwingen betrokken.
5. Veiligheidsaspecten
Zoals in hoofdstuk 2 al isuiteengezet, wordt
de drinkwaterkwaliteit in brede betekenis
niet alleen gekarakteriseerd door stoffen en
eigenschappen; in de eindbeoordeling spelen
ook risico- of veiligheidsaspecten een
belangrijke rol.Vaak hangen dezesamen met
de opzet van het gehele systeem van winning
en behandeling van het water en de bedrijfsvoering.Dezeaspecten zijnnietof nauwelijks
in meetbare grootheden uit te drukken.
Het panel heeft dit probleem aangepakt door
na uitvoerige discussie een achttal criteria te
onderkennen en vervolgens de combinaties
van bronnen en zuiveringssystemen op elk
van deze criteria te beoordelen. Evenals bij
deadditionele aspecten van volksgezondheid
en om dezelfde praktische reden isdeze
beoordeling in clusters uitgevoerd. Daarna
zijn de 8 criteria onderling gewogen op hun
belang voor de volksgezondheid. Tabel IV
geeft het resultaat van deze weging en
tabel Vde waarde die dan voor de onderscheiden projectclusters berekend kan
worden voor de zogenaamde veiligheidsindex.
Uit tabel IV blijkt dat de panelleden nogal
verschillend tegen de criteria aankijken.

Prioriteit
(—gewicht)

Concordantie

Marge

27,33
21,05
14,21
10,35
8,49

0,2
0,2
0,6
0,2
0,6

10,3-41,8
34,1 - 4 6 , 5
4,3-36,9
5 , 2 - 16,6
3 , 1 - 19,2

6,79
5,49
5,84

0,6
1,0
0,6

1,5-23,7
3 , 3 - 10,5
1,9- 17,7

De concordantie isvaak laagen de marge in
beoordeling isgroot. Gecombineerd met het
oordeel over de projecten blijkt de marge
aanmerkelijk afgevlakt (tabel V). Slechts
over oevergrondwaterwinning blijven grote
verschillen van mening bestaan. Dit vindt
zijn oorzaak in het feit dat oevergrondwaterwinninginIODZH-termeneen andersysteem
betekent dan de huidige ondiepe winningen
langs de rivieren. Over een dergelijk nieuw
type oevergrondwaterwinning bestaat weinig
of geen praktijkkennis.
6. Nawoord
De panelleden hebben de resultaten van de
afwegingen vrijgegeven voor verwerking in
het IODZH-rapport, ondanks het feit dat ze
een zekere reserve hadden ten aanzien van
deze resultaten. Deze reserve was vooral
gebaseerd op de volgende constateringen:
—De gevolgde methodiek ishier voor het
eerst toegepast. Er isnoggeen ervaring mee
opgedaan. De techniek ishierdoor nog niet
bevestigd noch afgewogen tegen andere
benaderingen.
—De tijd die het panel wasgegeven voor de
evaluaties was betrekkelijk kort.
— Er zijn nog vele onzekerheden in
oorzaken, gevolgen en effecten van de
samenstellende factoren betrokken op het
ruime begrip volksgezondheid.
—De kennis en voorkennis bij de afzonderlijke panelleden was,en bleek ook,
onvermijdelijk beperkt en verschillend.
—De panelleden waren er ook niet van
overtuigd dat zelfs een consistent en
concordant resultaat per definitie een juist
resultaat zou moeten zijn.
In dit licht bezien moet worden benadrukt,
dat delezerzichdebetrekkelijkheid van deze
evaluatie van drinkwaterkwaliteit moet
realiseren. Dit geldt in het bijzonder voor de
waarderingsverschillen tussen afzonderlijke
projecten, waarbij de getalswaarden wellicht
extremer overkomen dan zein werkelijkheid
zijn. Verschillen in waardering kunnen nog
steeds betekenen dat ersprake isvan
gradaties van 'goed'.
De Stuurgroep IODZH heeft dit ook
onderkend en heeft, met inachtneming van
de onzekerheidsmarges, op eigen verant-

woordelijkheid een absolute maatlat gelegd
langsde relatieve informatie die het panel
had toegeleverd [3].Daarvoor zijn vijf
klassen van beoordeling gehanteerd (A t/m
E), waarvan de klasse A alsslecht kan
worden gekarakteriseerd en de klasse E als
zeer goed. Klasse C ismin of meer neutraal.
Geen van de in het onderzoek betrokken
projecten kwam daarbij naar het oordeel van
de Stuurgroep lager dan de neutrale klasse.
Indien de marges strikt als onzekerheidsmarges zouden worden gehanteerd, dan zou
blijkens de gevoeligheidsanalyses die zijn
uitgevoerd een verder onderscheid dan thans
in de klasse-indeling ligt, gerechtvaardigd
zijn. De Stuurgroep heeft echter gemeend
om dit verdere onderscheid niet aan te
brengen, mede gezien de twijfels die het
panel zelf nog heeft.
Ondanks een en ander isgebleken dat op
deze of soortgelijke wijze het begrip
drinkwaterkwaliteit ook voor planningsdoeleinden operationeel gemaakt kan
worden. De methode zal echter naar
verwachting niet kunnen worden gebruikt
voor beoordeling van afzonderlijke bestaande
projecten.
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