Drinkwatervoorzieningophet paletvanhet milieubeleid

1. Verschuivende belangstelling
Van 11-14juni 1985werd inAmsterdam een
internationaal symposium gehouden over de
gezondheidsaspecten van organische milieuverontreinigingen in drinkwater. Ondanks
een lijst van internationaal gerenommeerde
sprekers was het aantal van 100 bezoekers
aan dit symposium tamelijk beperkt. Taant
de aandacht voor de kwaliteit van het
drinkwater, iseen voor de hand liggende
vraag die dan opkomt en zo ja. waar ligt
de oorzaak?
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Aan de hand van de tijdens het genoemde
symposium besproken problematiek zalikop
deze vragen nader ingaan. Tevens zullen
enkele in de toekomst te verwachten ontwikkelingen worden geschetst op basis van
mijn persoonlijke verwachtingen.
2. De beleidscyclusvanMinisterWinsemius
In het Indicatieve Meerjaren Programma
Milieubeheer 1985-1989 ontvouwt Minister
Winsemius zijn concept van de milieubeleidscyclus (zie afb. 1 ). Beleidsvraagstukken
zoals riolering, drinkwatervoorziening,
bodemsanering en verzuring doorlopen een
cyclus die begint met signalering van het
probleem, gevolgd door formulering van
(wettelijke) beleidsmaatregelen waarna de
oplossing ter hand wordt genomen en
tenslotte deonder controle gebrachte situatie
doelmatig moet worden beheerd. Deze vier
fasen gelden voor grote clusters van vraagstukken maar kunnen ook teruggevonden
worden bij het oplossen van onderdelen
binnen zo'n cluster. De drinkwatervoorziening alsgeheel wordt door de Minister
gesitueerd in de laatste fase. de beheersfase.
hetgeen niet wil zeggen dat er geen deelproblemen kunnen ontstaan die de hele
cyclus nog moeten doorlopen. Toch zal een
sector zoals de openbare drinkwatervoorziening, die in de beheersfase verkeert,
relatief snel en adequaat nieuwe problemen
die de kop opsteken, de cvclus kunnen laten
doorlopen. De wettelijke en beheersmatige
infrastructuur die daarvoor nodig isen de
vereiste deskundigheid zijn daartoe immers
voorhanden.
Het bestaan van een decennia lange traditie
en een doortastend opererende organisatie
alsde VEWIN hebben totgevolggehad datin
het verleden de drinkwater-issues nooit echt
hoog hebben gescoord op de politieke
agenda. Zelfs de vervuiling van de Rijn en de
Maas. van vitaal belanu als bronnen voor de

drinkwatervoorziening, kreeg nauwelijks die
politieke aandacht diede laatstejaren bestaat
voor vraagstukken alsde verzuring, de
bodemverontreiniging en de opslag van
radioactief afval van kerncentrales.
Het voorhanden zijn van een hanteerbare,
zij het somsvoorlopige oplossing,maakte dat
de gemoederen relatief bedaard bleven.
Wie van de Stichting Natuur en Milieu of de
Consumentenbond maakt het de waterleidingbedrijven echt lastig? Men heeft
andere, urgentere zaken omhanden.
3. Publiciteitsgolven
3.1. Smaakklachten
Toch hebben zich vanaf het begin van deze
eeuw duidelijke problemen met de kwaliteit
van het drinkwater voorgedaan. Voorzover
dit organische verontreinigingen betreft
waren het vooral de fenolen diesindsde jaren
dertig veel smaakproblemen veroorzaakten. Verhoging van de chloordosis was
geen echt afdoende oplossing voor dit
probleem. Het verdwijnen sinds de Tweede
Wereldoorlog van de gasfabrieken en
koolteerbedrijven. die in het stroomgebied
van de Rijn veel voorkwamen, heeft het
probleem doen afnemen terwijl het toepassen
van actieve kool en ozon indelaatstejaren de
smaak verder ten goede kwam [Zoeteman.
1980a].
3.2. Detergenten
Zoals afb. 2opschematische wijze illustreert,
ontstond de eerste echte publieke opwinding
eind jaren vijftig rondom de schuimbergen
die door de accumulatie van niet biologisch
afbreekbare detergenten in wasmiddelen
(alkylbenzeensulfonaten) voorkwamen bij
lozingspunten, beluchtingsinstallaties en
zelfs bij het tappen van leidingwater.
Wetgeving onder andere in Duitsland [Bock
en Wickbold, 1966] maar ook vrijwillige
maatregelen bij de wasmiddelenindustrie
leidden tot een spoedige oplossing van het
schuimprobleem al bestaat een groot deel
van de moeilijk afbreekbare organische stof
in de Rijn nog steeds uit sulfonverbindingen
[Sontheimer, 1985].
De aanpak van de moeilijk afbreekbare
detergenten vormt een van de eerste voorbeelden van een doeltreffend beheersen van
een milieuprobleem.
3.3. Pesticiden en olie
In dezelfde periode werd de bedreiging
gesignaleerd die uitgingvan het wijdverbreide
gebruik van pesticiden zoals DDT.
In Nederland werd de publieke opinie pas •
vele jaren later in 1969 opgeschrikt door het
ongeluk bij Hoechst met endosulphan
[Grève, 1971],dat in de Rijn tot massale
vissterfte leidde. Een mijlpaal in dit verband
was het boek Silent Spring van Rachel
Carson uit 1963.Na de onvermijdelijke

erkenning van het probleem kwam de
Internationale Rijncommissie tot nieuw
leven [Zoeteman. 1980b]en werd op basis
van het concept Rijn Chemie Verdrag de
EG-wetgeving in korte tijd geformuleerd en
geaccepteerd. Pesticiden kwamen als eerste
op de zogenaamde zwarte lijst van stoffen
waarvan in de toekomst de lozing moet
worden geëlimineerd. Zonder uitgewerkte
lozingsvoorschriften daalde de concentratie
van de meest persistente bestrijdingsmiddelen
tot acceptabele waarden. Desalniettemin
blijft het gebruik van bestrijdingsmiddelen
tot incidenten leiden, bijvoorbeeld bij
lindaan, methylbromide en dichloorpropeen,
zodat nog niet van een volledig beheerst
probleem kan worden gesproken. Wel is
momenteel een uitgebreid netwerk van
meetinstanties voorhanden hetgeen controle
en handhaving van de regelgeving mogelijk
maakt.
Hetzelfde geldt voorde waterverontreiniging
met olie waarbij vooral de calamiteiten met
tankers opzeevan belangzijn.Op de rivieren
is het olieprobleem redelijk hanteerbaar
gemaakt. Door de afbreekbaarheid van
koolwaterstoffen heeft zelfs grondwaterverontreiniging met olie en oliederivaten
zelden tot ernstige calamiteiten geleid.
3.4. Irihalomethunen
De vierde golf van publieke aandacht startte
in het midden van dejaren zeventig met de
ontdekking door Rook [1974]in Nederland
en Bellar et al [1974] in de VS van de
produktie van trihalomethanen (thm's)bijde
chloring. Inmiddels isduidelijk dat behalve
chloroform en dergelijke produkten een
reeks van nog maar gedeeltelijk geidentificeerde gehalogeneerde stoffen
ontstaan zoals halo-acetonitrillen en
gechloreerde ketonen en aldehyden.
De toegenomen mutageniteit en carcinogeniteit van het drinkwater nachloring isnog
steeds onderwerp van vele studies. Globaal
gesproken kan minder dan 10% van de
toegenomen mutageniteit na chloring aan tot
nu toe geïdentificeerde stoffen worden
toegeschreven [Buil. 1985). Een voorbeeld
van een sterk mutagene stof die gevormd
wordt is 2.3,3 trichloorpropenal. De nieuw
ontdekte en te ontdekken mutagene
bijprodukten van chloring zullen de huidige
aandacht voorde thm'sdoen verminderen en
de omvang van de problematiek beter naar
waarde doen schatten. De oplossing van het
desinfectievraagstuk isinmiddels gezocht in
het zoveel mogelijk vermijden van de toepassing van chemische desinfectiemiddelen.
In Nederland heeft dit omstreeks 1980al
geleid tot meer dan een halvering van het
chloorgebruik zoals dat in 1975 plaatsvond.
De oplossingsfase van de beleidscyclus is
hier, tien jaar na de signalering van het
probleem, al vrijwel achter de rug.
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Afb. 2 - Golven vanpublieke aandacht voor organische verontreinigingenvan
(drink twater in deze eeuw.

verontreinigingen inhetdrinkwater werden
veroorzaakt. De afzonderlijke gevallen laten
in deloop vandetijd eensteeds sneller
doorlopen van decycluszienwateen bewijsis
van het goed functioneren vanhetbeheersAfb. 3 - V

erwacl Ie trendmatig e verschuivingen inde

proces. Deze gevallen zijn opeen hoger
abstractieniveau tezien alsde rimpels opeen
grotere golf die nadetweede wereldoorlog
kwam opzetten ennaar ikverwacht voorhet
eind vandeze eeuw zalzijn weggeëbt.
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/t/T?, y- Mate van publieke aandacht vooreenmilieuprobleem bijhet doorlopen van de
beleidscyclus (IMP-M 1985-1989).

Na deeerste opwinding bleek debodem-en
grondwaterverontreiniging voor dewaterleidingbedrijven eenbeter oplosbaar
probleem danvoor deoverheden. De installatie vanbeschermingsputten en actieve
koolfilters konindeernstigste gevallen snel
soulaas bieden, maar demiljarden vergende
operatie vanbodemsanering in woonwijken
en bijstortplaatsen isnog maar netopgang
gekomen. Geconstateerd kanworden dat in
dit geval door debedrijfstak de beleidscyclus
van signaleringsfase naar beheersfase haast
nog sneller werd doorlopen daninhetgeval
van nevenprodukten vanchemische desinfectie. Uiteraard zullen zich nognieuwe
gevallen vanverontreiniging van puttenmet
organische stoffen kunnen voordoen, maar
de netwerken van kwaliteitsbewaking
kunnen deze steeds vroeger signaleren en de
technische maatregelen zijn in beginsel
bekend eneconomisch inpasbaar.
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3.5. Grondwaterverontreinigingen
De meeste aandacht isinonsland getrokken
door deverontreiniging van voor dedrinkwaterbereiding gebruikt grondwatermet
stoffen alsbenzeen, trichloorcthyleenen
tetrachloorethyleen [Zoeteman. 1978].
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duidelijker was. ishet zoutprobleem nog niet
structureel opgelost zonderdatdit momenteel
in grote kringen als maatschappelijk
onaanvaardbaar lijkt te worden beleefd.
Immers de nog steeds omstreden zoutinjecties
in de bodem brengen dezoutlast slechts terug
tot een niveau dat enkelejaren geleden ookal
als onacceptabel werd gekenschetst.
Op termijn zalsluitingvandemijnen ofechte
verwerking van het afvalzout alleen aanvaardbaar zijn. Binnen de groep van
anorganische kwaliteitsparameters zal de
aandacht voor nitraat vermoedelijk nog
verder toenemen. Het vrijkomen van nitraat
bij de verwerking op het land van de
gigantische mestoverschottten en het gevaar
dat lokale gasvormige ammoniakemissies in
verband met het verzuringsvraagstuk worden
bestreden door mestinjecties in grasland, zijn
aan deze verwachting debet.
Ook iser nog geen afdoende antwoord
gegeven op het risico van versterkte vorming
van de carcinogene nitrosamines in de maag
bij verhoogd nitraatgehalte in drinkwater.
Anderzijds mag verwacht worden dat door
betere beheersing van de verwerking van
mestoverschotten en het beschikbaar komen
van kosteneffectieve nitraatverwijderingstechnologieën aan het eind van de twintigste
eeuw dit probleem van de politieke agenda
zal zijn verdwenen. Zoals geïllustreerd in
afb. 3 verwacht ik dat tenslotte het accent
meer zal terechtkomen op die kwaliteitsaspecten waar het allemaal mee begon: de
bacteriologische en virologische waterkwaliteit. Bacteriële en virologische
besmettingen vormen acute bedreigingen die

4. Lange termijn trends bijde
kwaliteit van drinkwater
Is het uitspreken van de verwachting dat het
probleem van de organische microverontreinigingen in drinkwater aan het einde van
deze eeuw indebeheersfase zalzijn gekomen
reeds speculatief, dit geldt nogmeer voor de
onderstaande extrapolaties. Toch kan het
nuttig zijn zich af te vragen welke kwaliteitsvragen ons naar alle waarschijnlijkheid de
komende decennia zullen bezighouden.
Met het schoner worden van het oppervlaktewater en het ter hand nemen van de
bodemsanering zal een groot deel van de
kwaliteitsproblemen veroorzaakt door
industriële lozingen van chemicaliën zijn
opgelost, in de zin van beheerst. Dit zal,
zoals gezegd, vooral betrekking hebben op
organische verontreinigingen. Deels verwacht
ik dat dit ook geldt voor anorganische
stoffen. IJzer, mangaan en ammoniak zijn
goed beheersbaar geworden. Corrosie van
metalen leidingen zal door conditionering
beter worden gereguleerd, zij het dat
vervanging van loden dienst- en binnenleidingen nog tot in de eenentwintigste eeuw
aandacht zal vragen. De piek inde aandacht
voor metaalafgifte van koperen en loden
buizen lagindejaren vijftig enzestig tezamen
met de achteraf gezien uit gezondheidsoogpunt wat overdreven aandacht voor het
keukenzout in de Rijn. Het lijkt wel of alle
onrust over de vervuiling van het rivierwater
zich ontlaadde in het vraagstuk van het zout
in de Elzas. In tegenstelling tot andere
waterverontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen en olie.waarvan de schade veel

Afb. 4 - Plaats van de belangrijkste milieu-issues endedrinkwaterkwaliteitsproblematiek op basisvanhuidige politieke
prioriteit en hetpotentiële milieurisico {persoonlijke inschattingen auteur}.
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nooit geheel kunnen worden geëlimineerd.
Bovendien vormt het uitgebreide distributienetwerk inclusief dewarmwatersystemen een
zeer kwetsbaar geheel, waar gemakkelijk
micro-organismen, zoalsde momenteel in de
belangstelling staande Aëromonas-soorten,
zich kunnen ontwikkelen. Naarmate de
systemen ouder en complexer worden zullen
de risico's van contaminatie toenemen,
temeer nu het gebruik van desinfectiemiddelen wordt geminimaliseerd.
5. De plaats vande drinkwatervoorziening
in het milieubeleid
In ontwikkelingslanden stierven volgens de
WHO in 19X4 15miljoen kinderen ten
gevolge van door water overgebrachte
ziektekiemen. In de geïndustrialiseerde
landen iswater als gezondheidsbedreigende
factor praktisch uitgeschakeld. Zouden we
voor de keus staan de huidige inzet in het
westen in het kader van de watervoorziening
aan te wenden voor lokale verdere verbetering of voor het tot stand brengen van
adequate voorzieningen in ontwikkelingslanden dan was de keus gemakkelijk.
De afweging wordt echter nooit in dezezin
gemaakt. Wel worden de overheidsmiddelen
voor de openbare watervoorziening in veel
landen, evenals in ons land, meer en meer
afgezet tegen de andere onderwerpen op de
milieu-agenda zoals:
- zure depositie,
- introductie van schonere en stillere auto's,
- verwerking van chemisch afval,
- kernenergie versus duurzame energiebronnen.
- sanering van (onderwater-jbodems.
terwijl de volgende decade andere issues op
de prioriteitenlijst zullen komen als:
- broeikaseffect door onder andere C 0 2 ,
- veranderingen in de ozonlaag.
- binnenlucht,
- nucleaire winter.
AI deze problemen vragen de aandacht van
het beleid en de beheervoerende overheidsinstanties waarbij de nieuwe onderwerpen
opkomen voordat de bestaande thema'sgoed
en wel zijn aangepakt.
We voelen ons van buitenaf bedreigd door
toxische gassen, zure regen en een fatale
verduistering van de atmosfeer en van
binnenuit door ziekten als hart- en vaataandoeningen, kanker en AIDS.
Het isgeen wonder dat in een dergelijk
klimaat de drinkwaterproblematiek een lage
prioriteit krijgt, misschien wel een te lage
prioriteit (afb. 4).
Toch isen wordt er veel geld en mankracht
ingezet voor de kwaliteitsaspecten van het
drinkwater. Uiterst geavanceerde en
gevoelige analytische en toxicologische
methoden zijn ontwikkeld en worden toegepast hetgeen in de ogen van diegenen die
met bodem- en luchtverontreiniging bezie
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zijn misschien wel eens een overdreven
indruk kan wekken.
Nu de tijd isaangebroken dat dit wordt
afgezet tegen de noden van andere milieusectoren moet ook geconstateerd worden dat
de waterleidingsbedrijfstak tezamen met de
sector voor toepassingen van straling de
meest uitgewerkte voorbeelden vormen van
milieubeheer. Ofwel het onderzoek van de
drinkwaterkwaliteit iseen van de meest
geavanceerde takken van milieu-onderzoek.
De wijze van opstellen van kwaliteitsnormen
voor drinkwater istrendzettend geweest voor
wat op het gebied van oppervlaktewater tot
stand isgebracht en wat momenteel voor de
compartimenten lucht en bodem wordt
ontwikkeld.
Ik acht het daarom van veel belang dat de
kennis en ervaring op drinkwatergebied niet
blijft opgesloten in de drinkwatersector.
De komende jaren zou.wanneer de meeste
kwaliteitsproblemen in de beheersfase zijn
beland, de vergaande deskundigheid kunnen
uitwaaieren en ten goede komen aan de
bredere milieuproblematiek.
De plaats van de drinkwatervoorziening was
in de jaren zeventig die van koploper en kan
in de komende periode een broedplaats
worden van deskundigheid ten eigen bate en
ten behoeve van het realiseren van een goed
milieubeheer.
Dat zalook eisen stellen aan dewijze waarop
de waterleidingsbedrijfstak haar eigen
milieuproblemen, zoals aspecten van natuurbehoud en afvalverwerking zal beheersen.
Als uitdaging voor de toekomst zie ik dat de
bedrijfstak de grote zorg waarmee zij heeft
gestreefd naar een betere kwaliteit van de
bronnen laat uitstrekken naar het verder
tegemoet komen aan de wensen van de
consumenten van haar eindprodukt en het
beheersen van de milieuhygiënische
bezwaren van haar activiteiten. Dan kan de
huidige voortrekkersrol ook in de toekomst,
bij een minder op goodwill en meer op
zakelijk oordeel gebaseerd klimaat, worden
gehandhaafd.
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Ondanks lage Rijnwaterstand
zien Duitse waterleidingbedrijven
geen gevaren voor de
drinkwaterkwaliteit
Half oktober heeft de minister voor milieu,
ruimtelijke ordening en landbouw van
Nordrhein-Westfalen aan de lozers op de
Rijn gevraagd wegens de extreem lage
waterstand van de Rijn bijzonder omzichtig
en terughoudend te zijn met de hen
toegestane afvalwaterlozingen. Deze oproep
bevestigde de sindsvele jaren steeds weer
gehoorde oproep van de Rijnwaterleidingbedrijven, in tijden van aanhoudend laag
water, aanvullende maatregelen te nemen bij
de lozing van afvalwater op de rivier.
Een lagewaterafvoer vande Rijn kan tot een
geleidelijke, maar na het dalen van de waterstand aanzienlijk naijlende verslechtering van
het oeverfiltraat leiden. Deze verslechtering
leidt noodzakelijkerwijs ook tot een
verhoogde belasting van de drinkwaterzuiveringsinstallaties en vermindert daarmee
de veiligheidsmarge die de waterleidingen
met hun installaties tegen ontoelaatbare
beïnvloeding van de drinkwaterkwaliteit
geschapen hebben.
Tot op heden isde drinkwaterkwaliteit
ondanks de verlaging van de Rijnwaterstand
nog niet in gevaar gekomen. De overal nog
aanwezige relatief hoge grondwaterstand
zwakt de verslechtering van het gewonnen
oeverfiltraat als grondstof voor de drinkwaterbereiding echter af.
Op sommige plaatsen staat het grondwater
nog ongeveer één meter hoger dan gedurende
de extreem lagewaterafvoer vande Rijn inde
herfst van het jaar 1983. Deze verheugende,
door de natuur gegeven omstandigheid, mag
niet ervoor worden gebruikt om verdere
stappen vooruit bij de behandeling van het
afvalwater achterwege te laten. De onderzoekingen van de waterleidingbedrijven
wijzen erop dat juist ten aanzien van de
moeilijk afbreekbare stoffen in de laatste
jaren geen vooruitgang bij de vermindering
van de lozingen vast te stellen was.
De waterleidingbedrijven hebben hun
onderzoek van het rivierwater, het oever-

filtraat en het drinkwater geïntensiveerd en
op sommige plaatsen in het Rijnstroomgebied
gedurende de bijzonder lage waterstand
speciale meetpunten ingericht voor het
bepalen van moeilijk afbreekbare en
chemische stoffen.
Daarmee wordt voorkomen dat de verslechtering van de rivierwaterkwaliteit een
bijna onmerkbare invloed op het drinkwater
zal hebben, terwijl de waterleidingbedrijven
zo in staat zijn om hun actief-koolfilters aan
de gewijzigde situatie aan te passen.
Bovendien werken de waterleidinginstituten
met de chemische industrie samen aan een
onderzoeksprogramma naar de mogelijkheid
van het toepassen van aanvullend actief-kool
in de afvalwaterzuiveringsinstallaties der
chemische fabrieken bij laag water.

Ministerie VROM blijft
in Den Haag
De hoofdzetel van het ministerie van
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) zal in het Haagse
Spuikwartier worden gevestigd. Dat heeft de
Ministerraad op 25 oktober 1985 besloten.
In het begin van dejaren negentigzullen ruim
3.000 VROM ambtenaren, die thans nog
verspreid zijn gehuisvest in Den Haag.
Zoetermeer en Leidschendamde nieuwbouw
(circa 80.000 m 2 ) kunnen hebben
betrokken. Volgens een voorlopige schatting
zal de nieuwe hoofdzetel, die tussen de
Zwarteweg en Rijnstraat ter hoogte van het
Centraal Station komt te staan, ongeveer
220 miljoen gulden kosten. Net als een
aantal andere projecten van de Rijksgebouwendienst zal de VROM-nieuwbouw
worden gefinancierd op basisvan lease.

