Communiqué vande7eministeriële conferentie overde verontreiniging
van de Rijn op 19december 1986te Rotterdam

Op 19december 1986kwamen te Rotterdam
de leden van de Internationale Commissie ter
Bescherming van de Rijn tegen verontreiniging op ministerieel niveau tezamen.
A. Algemene verklaringen
1. De voor de bescherming van de Rijn
bevoegde ministers van de Rijnoeverstaten
en het bevoegde lidvan deCommissievande
Europese Gemeenschappen constateren:
1.1. De omstandigheden waaronder het
ongeval bij Sandoz heeft plaatsgevonden
zullen in Zwitserland diepgaand worden
onderzocht en na afsluiting van het
onderzoek zullen de resultaten openbaar
worden gemaakt.
1.2. De ecologische toestand van de Rijn
zoals die vóór het ongeval bij Sandoz was,
dient weer te worden hersteld en verbeterd.
1.3. Schade ontstaan door het ongeval bij
Sandoz moet door dejuiste maatregelen snel
worden hersteld of gecompenseerd.
1.4. De voorzieningen ter voorkoming van
bedrijfsstoringen en ongevallen, die het
water zouden kunnen belasten, moeten
blijvend worden verbeterd;daarbij dienen de
nieuwste technische ontwikkelingen in
ogenschouw te worden genomen.
1.5. Alle produktiebedrijven en magazijnen
in het stroomgebied van de Rijn, waarin zich
niet onaanzienlijke hoeveelheden stoffen
bevinden of kunnen ontstaan die gevaarlijk
kunnen zijn voor het oppervlaktewater,
moeten zodanig worden beveiligd, dat in
ieder geval een verontreiniging van het water
door deze stoffen wordt verhinderd.
1.6. De voorschriften betreffende het
grensoverschrijdend waarschuwingssysteem
in geval van bedrijfsstoringen moeten strikt
worden nageleefd en zo nodig worden
verbeterd.
1.7. Het gebruik voorde drinkwatervoorziening moet ook in de toekomst
mogelijk zijn.
1.8. De belasting van de Rijn door
schadelijke stoffen moet verder worden
verminderd, ook met het gemeenschappelijk
doel om tot een duidelijke reductie van de
verontreiniging van het riviersediment door
giftige stoffen te komen, en welzodanig dat
dit sediment weer alsophoogmateriaal ophet
land toegepast of inzeegebracht kan worden.

2. Zij bekrachtigen hun besluiten in de
gemeenschappelijke verklaring van de
conferentie van ministers, gehouden in
Zürich op 12november 1986.
3. Zij beschouwen de conferentie van
ministers in Rotterdam van 19 november
1986 als een verdere belangrijke stap naar
het doel, het ecosysteem van de Rijn verder
duidelijk en duurzaam te verbeteren.

4. Zij dringen er op aan:
—dat de uitvoering van het Rijnchemieverdrag door aanvullende maatregelen in de
lidstaten, alsmede door verdergaande voorstellen in de Internationale Commissie ter
Bescherming van de Rijn tegen verontreiniging wordt geïntensiveerd;
—dat de doelstellingen van het Rijnzoutverdrag binnen degestelde termijnen worden
verwezenlijkt;
—en dat de werkzaamheden ter voorbereiding van het Rijnwarmteverdrag in de IRC
met voortvarendheid worden gecontinueerd,
teneinde een spoedige afsluiting te bereiken.
5. Zij zullen alle informatie, waarover zij
beschikken met betrekking tot het ongeval
van 1 november 1986endeeffecten daarvan,
in het bijzonder voorzover die betrekking
hebben op het milieu, alsmede alle gegevens
waarover zij beschikken terzake van de
betalingen van schadevergoeding naar de
IRC doorgeleiden. Zij geven de IRC de
opdracht, op korte termijn hierover een
uitgebreid verslag uit te brengen, dat
openbaar kan worden gemaakt.
6. Zij geven de IRC daarenboven de
opdracht, in het kader van haar jaarverslag
ook met de ecologische aspecten rekening te
houden.
B. Veiligheid van industriecomplexen
1. De industriecomplexen in de stroomgebieden van de Rijn, waar met gevaarlijke
stoffen wordt gewerkt, moeten over geschikte
voorzieningen beschikken zoals in het
bijzonder deonder 2aangegeven maatregelen
teneinde een verontreiniging van de Rijn als
gevolg van ongevallen te voorkomen of de
gevolgen daarvan te beperken.
2. Maatregelen uit te voeren in gevaarlijke
industriecomplexen in het stroomgebied van
de Rijn ter voorkoming van verontreiniging
als gevolg van bedrijfsstoringen en ter
beperking van de gevolgen van een ongeval.
Hiertoe worden bijvoorbeeld geregeld:
2.1. Algemene technische maatregelen:
—veiligheidsmaatregelen op laad- en losplaatsen (opvangbekkens, afdichting),
—verbetering van de voorwaarden voor
opslag en tussenopslag van produkten
(geschikte vloeren, automatische vergrendeling in geval van leidingbreuk),
—vermindering en controle van waterafvoer
(gesloten kringlopen),
—opzet van het rioleringsstelsel,
—bouw van betrouwbare zuiveringsinstallaties,
—inrichting van automatische waarschuwing
in bedrijven.
2.2. Bijzondere technische maatregelen ter
voorkoming van branden en explosies of de
beperking van de uitbreiding en de gevolgen

daarvan zijn:
- beperking van opgeslagen hoeveelheden,
- afzonderlijke opslag,
- adequate installatiesenbescherming tegen
elektrostatische ontladingen,
- brandwerende muren,
- inrichtingen voor vroegtijdige signalering
van brand,
- automatische blusinstallaties.
2.3. Organisatorische maatregelen
Adequate maatregelen die eventueel naar
gelang van de aard van de toegepaste gevaarlijke stoffen in de industriële complexen
getroffen dienen te worden zijn:
- opleiding en scholing voor personeel, met
inbegrip van de reddingsbrigades binnen- en
buiten de industriële bedrijven,
- controle en onderhoud van het bedrijf,
vooral van de beveiligingsinrichtingen,
- risico-analyse (met inbegrip van een
analyse van de voorzorgsmaatregelen ter
bescherming van de Rijn tegen de gevolgen
van de ernstige ongevallen) en kennisgeving
aan de bevoegde autoriteit,
- alarmplannen, plannen ter afwering van
risico's, en eventuele calamiteitenplannen,
- actuele en volledige informatie over de
inhoud van magazijnen (magazijnlijsten) met
gegevens over de ecotoxicologische kenmerken van de stoffen,
- beveiligingsinstallaties en beveiligingsmaatregelen,
- directe melding van ongevallen aan de
bevoegde autoriteiten.
3. Bij de industriële complexen die in de
EG-lidstaten onder artikel 5van de Richtlijn
82/50 l/EEG, de zogenaamde 'SevesoRichtlijn', vallen, moet inelk geval inhet de
bevoegde autoriteiten voor te leggen veiligheidsrapport rekeningworden gehouden met
de noodzakelijkheid, de Rijn tegen gevaren
als gevolg van zware ongevallen te beschermen en de hiertoe overeenkomstig nr.2
voorziene maatregelen bevatten.
Zwitserland zalzichbijdeverdere uitwerking
van eigen wettelijke voorschriften baseren op
de ervaringen en wettelijke voorschriften van
andere lidstaten om een gelijkwaardige
veiligheid van de industriële complexen te
waarborgen. De Commissie vande Europese
Gemeenschappen zalinditverband contacten
met de Zwitserse regering opnemen.
4. Voor de industriële complexen die stoffen
produceren of gebruiken die in bijlage Ivan
het Chemieverdrag zijn opgenomen, moet
een register van de belangrijkste betrokken
installaties worden opgesteld, dienen de
reeds getroffen maatregelen te worden
getoetst en eventueel verdere veiligheidsvoorschriften alsworden bedoeld onder
nr. 2 te worden uitgevaardigd.
Overigens zullen zijzich ervoor inspannen
dat met betrekking tot de industrieën waarin
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andere gevaarlijke stoffen worden verwerkt,
hetzelfde geschiedt.
5. Lidstaten en de Commissie van de EEG
spannen zichervoor indat het communautair
recht op het gebied van bedrijfsstoringen
wordt aangescherpt en uitgebreid.
Zij refereren daarbij aan de besluiten van de
Ministersconferentie inZürichop 12-11-1986.
De Zwitserse minister verklaart dat Zwitserland bereid isop gepaste wijze aan deze
werkzaamheden deel te nemen teneinde het
Zwitserse recht op een soortgelijke doelstelling te baseren.
6. De regeringen brengen de Commissie
eind 1987 een verslag uit over de stand van
werkzaamheden wat betreft het gehele
pakket van maatregelen.
7. De regeringen achten het noodzakelijk,
de controle ten aanzien van de preventieve
maatregelen en veiligheidsvoorzieningen te
intensiveren; deze controle moet verhinderen
dat bijbedrijven waarstoffen, zoalsgenoemd
in bijlage Ivan het Rijnchemieverdrag,
opgeslagen, verwerkt of geproduceerd
worden, stoffen die gevaarlijk voor het water
kunnen zijn, bij een ongeval in de Rijn
terechtkomen. Hiertoe laten zij deze
bedrijven regelmatig streng controleren.
De verdragsluitende partijen bij het
Rijnchemieverdrag zullen de IRC regelmatig
schriftelijk rapporteren over hun bevindingen
op basis van de uitgevoerde inspecties.
De IRC zal deze rapporten bestuderen om
aanbevelingen aan de regeringen van de
Rijnoeverstaten te doen.
C. Alarmering
1. De regeringen zullen er voor zorgdragen
dat door scholing en duidelijke aanwijzingen
aan het personeel inde nationale en internationale waarschuwingsposten het ononderbroken functioneren van het internationale waarschuwings- en alarmsysteem
'Rijn* wordt gegarandeerd. Bovendien moet
worden gegarandeerd dat de uitrusting van
alle internationale hoofdwaarschuwingsposten zodanig wordt aangevuld dat allen
direct aan het telexverkeer kunnen deelnemen, alsmede per telefax bereikbaar zijn.
2. Zij nemen in voorkomende gevallen alle
maatregelen die noodzakelijk zijn om zo
vroeg mogelijk over op hun grondgebied
plaatsvindende ongevallen die een grensoverschrijdend effect zouden kunnen hebben
te worden geïnformeerd, teneinde deze dan
via de nationale alarmplannen in het internationale waarschuwings- en alarmsysteem
'Rijn' in te voeren.
3. De ministers zullen in geval van een
catastrofe onverwijld met elkaar en met de

Na afloop van de Rijnconferentïe werdhetglasgeheven door de verschalende deelnemers, v.l.n.r.:de Zwitserse president
Egli, burgemeester Peper van Rotterdam, minister Smit-Kroes, tevens voorzitter vandeconferentie, minister Nijpels,
de Franse milieu-minister Carignon, staatssecretarisv.d. Linden van Buitenlandse Zaken, EC-afgevaardigde Davis
en de Duitse minister Wallmans.

EG-Commissie contact opnemen en zij
besluiten, de hiervoor noodzakelijke
technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen.
4. Zij nemen er kennis van dat de EG
voornemens ishet informatiesysteem van de
EG naar binnenwateren uit te breiden.
5. De IRC krijgt de opdracht:
—te onderzoeken inhoeverre een uitbreiding
van het systeem van de vroegtijdige herkenning vooral in de bovenloop van de Rijn.
kan worden gerealiseerd;
—te onderzoeken welke verbeteringen van
de waarnemingsmethoden, zowel voor de
chemisch-analytische alsvoor de biologische
controle kunnen worden aangebracht;
—te onderzoeken welke mogelijkheden
kunnen worden benut om bijeen plotselinge
lozing van gevaarlijke stoffen inde Rijn de
noodzakelijke informaties in het internationale waarschuwings- en alarmsysteem
in te voeren;
—te onderzoeken hoe een geïntensiveerde
ononderbroken controle van de emittenten
(bedrijfs- en overheidscontrole), vooral bij
die industriële bedrijven, waarmet gevaarlijke
stoffen wordt gewerkt, kan worden bereikt;
—bij de controle alsrealiseerbaar vastgestelde verbeteringen per omgaande in het
internationale alarmplan op te nemen;
—in samenwerking met de Internationale
Commissie voor de Hydrologie van het
Stroomgebied van de Rijn het model, met
behulp waarvan de transportsnelheid en het
verloop van de concentratie van een verontreinigingsgolf kan worden voorspeld, te
verbeteren;
—vóór 1januari 1988voorstellen intedienen
voor de toepassing van moderne communi-

catiemiddelen in alle internationale hoofdwaarschuwingsposten en bij het secretariaat
van de IRC,waardoor een snelleen efficiënte
uitwisseling van informatie tussen de
bevoegde instantiesmogelijk wordt gemaakt.
D. Programma vanonderzoek enherstel
1. Op grond van de eerste aan de IRC
voorgelegde nationale onderzoeksrapporten
stellen de ministers vast dat het herstel in de
vroegere biologische toestand van de Rijn
een aantal jaren in beslag zal nemen.
Het eerste rapport van de IRC over de stand
van zaken wordt met inbegrip van de beschikbare nationale onderzoeksrapporten
voor publikatie vrijgegeven.
2. Zij geven daarom aan de IRC opdracht
de reedslopende programma'svanonderzoek
voor de korte, middellange en lange termijn
met betrekking tot de gevolgen van het
ongeval met elkaar te vergelijken en deze,
voor zover noodzakelijk, op elkaar af te
stemmen. De belangrijkste elementen vandit
programma van onderzoek zijn:
a. biologisch onderzoek
—van de macrozoobenthos langs de oevers
van de Rijn, en in de uitgezochte oude
Rijnarmen alsmedeopdebodem vande Rijn,
—van de visstand, alsmede van de bioaccumulatie van de visin de Rijn en in de
oude Rijnarmen,
—van de overige organismen;
b. biologische testmethodes;
c. fysisch-chemisch onderzoek van het
Rijnwateren het Rijnsediment;
d. fysisch-chemisch onderzoek van de
grondwatervoorkomens die in verbinding
staan met het Rijnwater, waar inrichtingen
voor grondwateronttrekking aanwezig zijn.
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stelling zal aanbieden, teneinde in gevallen
van billijkheid een compensatie van de
ontstane schade te bereiken.

Na afloop van de conferentie kregen alledelegatieleden
een servetje met de tekst 'Rijn schoon, afgesproken '.
Minister Nijpels van VROM nam hetdirectin gebruik.

3. Bovendien geven zij de IRC de opdracht
in samenwerking met visserijdeskundigen te
beginnen met de uitwerking van een herkolonisatieprogramma voor het herstel van
een evenwichtige leeftijdsopbouw van de
visstand in de bovenloop van de Rijn, in het
bijzonder van de aal.
E. Afhandeling vande schade en
aansprakelijkheidskwesties
1. Afhandeling van de schade in het
geval Sandoz
1.1. Zwitserland verklaart dat alle in
verband met de grote brand bij Sandoz
ingediende schadeclaims bij de firma Sandoz
AG, Basel zo spoedig mogelijk aanhangig
moeten worden gemaakt. De firma Sandoz
heeft een snel onderzoek en een spoedige
afhandeling toegezegd.
1.2. De bevoegde ministers van de
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en
Nederland geven opnieuw uitdrukking aan
het voornemen van hun regeringen, ongeacht
de rechten van alle gedupeerden, in hun
eigen land schadeclaims teverzamelen en aan
de regering van Zwitserland door te geven;
daarbij behouden zijzich alle rechten voor.
De Zwitserse bondsraad zal de eisen naar
Sandoz doorgeleiden zonder enige rechtsplicht te erkennen.
1.3. De bevoegde minister van Zwitserland
zegt de medewerking toevanzijn regeringen
verklaart zich bereid zijn invloed aan te
wenden, dat op korte termijn een acceptabel
aanbod van schadevergoeding voor de tot
dan toe ingediende schadeclaims wordt
gedaan, zonder dat daardoor de rechten van
diegenen worden geschaad dieopeen andere
wijze trachten schadeloosstelling te verkrijgen, of die hun vorderingen pas later,
maar binnen de wettelijke termijnen hebben
ingediend. Hij verklaart bovendien dat de
Zwitserse regering naar behoefte haar goede
diensten bij de regeling van de schadeloos-

2. Aansprakelijkheidskwesties
2.1. De ministers onderstrepen de eigen
verantwoordelijkheid van de bedrijven voor
de gevolgen van hun activiteiten waaraan
grote risico's voor het milieu zijn verbonden,
rekening houdend met het beginsel 'de
vervuiler betaalt'. Zij wijzen op het grote
belang van een aansprakelijkheid die niet op
schuld is gebaseerd.
2.2. Zij benadrukken de betekenis van een
harmonisatie met betrekking tot de aansprakelijkheid voor door gevaarlijke stoffen
veroorzaakte schade, dit ook met het oog op
het mogelijk grensoverschrijdende karakter
van de verontreinigingen.
F. Doelstellingen oplangere termijn
1. De ministerszijn vanoordeel dathetecosysteem van de Rijn ineen toestand moet
worden gebracht, waarin omstreeks het jaar
2000 vroeger aanwezige maar thans verdwenen hogere soorten (bijv. de zalm) weer
inheems kunnen worden, in deze grote
Europese rivier, de Rijn.
2. Zij geven daarom aan de IRC de
opdracht, eventueel met behulp van deskundigen een voorstel voor de ontwikkeling
van een actieprogramma uit te werken met
inbegrip van een raming van de kosten en dit
op de eerstvolgende conferentie van ministers
van de Rijnoeverstaten voor te leggen.

Smit-Kroes tevreden
Minister Smit-Kroes toonde zich na afloop
van de conferentie tevreden over de bereikte
resultaten. Zij wees onder meer op de
opdracht, die de bewindslieden aan de Int.
Rijn Commissie hebben gegeven een actieprogramma op testellen voorde schoonmaak
van de rivier voor het einde van deze eeuw.
Dit concrete programma met een kostenberekening erbij zal op de eerstvolgende
ministersconferentie in mei in Frankrijk aan
de bewindslieden worden voorgelegd.
De acht Nederlandse milieu-organisaties die
deelnamen aan acties langsde Rijn, waren
teleurgesteld over de resultaten van de
ministersbijeenkomst. Volgens hen is vrijwel
geen enkele eis uit het pakket dat de milieuorganisaties hadden aangeboden aan de
ministers Smit-Kroes en Nijpels, door de
gezamenlijke milieuministers van de Rijnoeverstaten ingewilligd.
De milieu-organisaties missen eveneens een
effectieve internationale controle op de
produktie, verwerking en opslag van
milieugevaarlijke chemische stoffen.
De bevoegdheden van de Internationale
Rijncommissie zijn niet uitgebreid. Tenslotte
zijn er geen concrete en nader uitgewerkte

afspraken gemaakt over de verdere invulling
van de zwarte lijst van milieugevaarlijke
stoffen.
'In het verleden isal talloze malen gebleken
dat vage afspraken en beloften zoals nu ook
weer zijn gedaan volstrekt ontoereikend zijn
om een einde te maken aan de lozingen van
giftige stoffen', aldus een verklaring van de
milieu-organisaties.
De voorzitter van de Stichting Reinwater,
mr. Jessurun d'Oliveira, heeft weinig hoopvolle verwachtingen vandeinspanningen van
de Rijnoeverstaten voor een verbetering van
de kwaliteit van het Rijnwater. Hij ziet grote
moeilijkheden alsdeze landen met hun
maatregelen verder gaan dan de EG in haar
richtlijnen voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater. 'Op die manier krijgen we
het Europa van de twee snelheden, die
mettertijd met elkaarzullen botsen', aldusde
voorzitter. Hij isbang dat economische
factoren en valse concurrentieverhoudingen
een belangrijke storende rol zullen gaan
spelen in het internationale Rijn-overleg.

Waterleidingbedrijven matig
tevreden
De waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied zijn matig tevreden met de resultaten
van de ministersconferentie over de Rijn.
De bewindslieden zijn tot weinig concrete
maatregelen gekomen, zo menen de waterleidingbedrijven.
Ir. C.van derVeen,voorzittervandeRIWA,
zei in een commentaar op de bereikte
resultaten dat deze weliswaar inde goede
richting wijzen, maar geen vaste afspraken
voor een directe verbetering van de kwaliteit
van het Rijnwater hebben opgeleverd.
De ministers zijn bijvoorbeeld niet tegemoetgekomen aan de eisen van de waterleidingbedrijven in de Rijnoeverstaten om de
produktie en opslag langs de Rijn van voor
het milieu en devolksgezondheid schadelijke
stoffen stop te zetten. Voorts hebben de
ministers zich niet uitgesproken over een
uitbreiding van de zwarte lijst van 129
verboden stoffen van de Europese Gemeenschap voor watbetreft de Rijn. In hetin 1976
gesloten Chemieverdrag zijn nu nog slechts
drie van deze stoffen opgenomen.
De door de ministers beloofde versnellingin
de uitvoeringvanhetChemie-en Zoutverdrag
en de opstelling van een thermisch verdrag
zal volgens Van der Veen moeten blijken uit
het door de Internationale Rijncommissie op
te stellen programma voor de volgende
ministersconferentie in mei 1987.Hij ziet in
de resultaten van de ministersconferentie
geen reden de activiteiten van de waterleidingbedrijven tegen deverontreinigingvan
de Rijn stop te zetten. De procedures tegen
dezoutlozingen vandekalimijnen indeElzas
zullen onverminderd worden voortgezet.
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Geringe giflozingen op Rijn
voor ons land al schadelijk
De kwetsbaarheid van het leefmilieu en de
drinkwatervoorziening in Nederland maakt
het nodig dat de gevaren van giflozingen op
de Rijn door ongelukken verder worden
teruggedrongen. Zelfs bij ongelukken met
betrekkelijk geringe hoeveelheden
schadelijke stoffen op de rivier kan al schade
aan het milieu in Nederland ontstaan. Dit is
de algemene conclusie uiteenrapport vanhet
RIVM, dat inopdracht vanhetministerievan
V R O M een onderzoek uitvoerde. Minister
Nijpels bood het rapport aan op de internationale ministerconferentie over de Rijn in
Rotterdam.
Het rijksinstituut berekende wat de gevolgen
zijn in Nederland van giflozingen van giftige
stoffen in de Rijn. Lozingen van zeer giftige
stoffen (zoals parathion van tien tot honderd
kilogram bij Duisburg in West-Duitsland
bijvoorbeeld) veroorzaken in Nederland al
sterfte onder vissen, insectenlarven en
kreeftachtige dieren. Lozingen van giftige en
slecht afbreekbare stoffen (bijvoorbeeld
calcium en dieldrin) vanaf 1.000 kilo bij
Duisburg leveren op lange termijn schadelijke
effecten op bij organismen in het IJsselmeer.
Ook isduidelijk dat er ecologische calamiteiten in de Waddenzee en de kuststrook
langs de Noordzee kunnen onstaan alsgevolg
van ongelukken in het Rijnmondgebied,
aldus het RIVM.
Een aantal stoffen (bijvoorbeeld trichloorfenol en vinylchloride) leveren problemen op
bij de drinkwaterbereiding door middel van
oeverinfiltratie. Lozingen vanaf 4.000 kilogram bij Duisburg kunnen in Nederland
schadelijke effecten veroorzaken. Lozingen
van specifieke smaak-en geurstoffen kunnen
de drinkwaterkwaliteit beïnvloeden van
oeverinfiltratiewinningen.
Gedurende de afgelopen tien jaar zijn er
volgens het RIVM al 175 gevallen van verontreinigingvan het Rijnwater gerapporteerd.
Hiervan had zestig procent betrekking op de
lozing van olie, terwijl de rest van de
ongevallen toe te schrijven wasaan scheepsongelukken. De oorzaak van ongeveer
veertig procent van het totale aantal
ongevallen werd nimmer achterhaald.
Industriële ongevallen met giftige chemicaliën
hadden in het algemeen ernstige gevolgen
voor het milieu.
Een systematisch overzicht van de hoeveelheid vrijgekomen chemische stoffen per
ongeval ontbreekt, evenals de gevolgen
daarvan op het leefmilieu. De opgegeven
hoeveelheden van lozingen van basischemicaliën, zoals cyclohexanol en
polyglycolether en voor lozingen van koolwaterstoffen zoals ethylbenzeen variëren in
het algemeen van één tot honderd ton.
De grootste hoeveelheden zijn gerapporteerd
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voor kunstmest en ijzererts (400 tot
2.700 ton). De hoeveelheden voor ongevallen
met bestrijdingsmiddelen zoals endosulfan
en lindaan variëren tussen de tien en
2.000 kilogram.

Franse kalimijnen in cassatie
van vonnis gerechtshof
De directie van de Franse kalimijnen Mines
de Potasse d'Alsace (MPDA) heeft in
Frankrijk meegedeeld dathet incassatiegaat
van het vonnis dat het gerechtshof in Den
Haag op 10september velde. Het Hof was
van oordeel dat de lozingen van de Franse
kalimijnen in de Rijn onrechtmatig zijn.
De drie Westlandse tuinders, die in 1983al
door de Rotterdamse rechtbank in het gelijk
werden gesteld, konden door de uitspraak
van het gerechtshof aanspraak maken op
schadevergoeding.
Een woordvoerster van de advocaat van
MPDA, mr. C. van Boeschoten uit Den
Haag, bevestigde donderdag de cassatie.
De Westlandse tuinders hebben volgens haar
deze week een dagvaarding gekregen.
De zaak zalop 16januari voorde Hoge Raad
dienen. (ANP)

Protest in Rijnoeverstaten
tegen vervuiling van de Rijn
In de Rijnoeverstaten is 14december jl.door
ongeveer 30.000 mensen gedemonstreerd
tegen de vervuiling van de Rijn. De demonstranten vormden menselijke kettingen,
versperden bruggen en veroorzaakten
verkeersblokkades.
De organisatoren lieten weten dat op verscheidene plaatsen langsde Rijn, van het
Zwitserse Basel tot inNederland, werd
gedemonstreerd. Het protest iseen direct
gevolg van een reeks chemische ongelukken
waarbij de Rijn de afgelopen weken in meer
of mindere mate werd vervuild. Het eerste
ongeluk uit deze reeks gebeurde op
I november toen na een brand in de
chemische fabriek Sandoz in Basel 30 tongif
de rivier instroomde.
De Vereniging Milieudefensie in Amsterdam
die voor het protest had opgeroepen, moest
teleurgesteld meedelen dat de opkomst door
veel regen was tegengevallen.
Verscholen onder paraplu's sloegen de
ministers Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat en Nijpels van Milieubeheer gade hoe
negen milieu-organisaties bijde Willemsbrug
in Rotterdam trachtten duidelijk te maken
dat het werkelijk niet langer kan doorgaan
met de verontreiniging van de Rijn. Onder
grote belangstelling van de pers op het
actieschip Rival van de Stichting Reinwater
boden zij een eisenpakket aan, maar op de

kade van de Maasboulevard was nauwelijks
een mens te zien.
Bij de Rijnbrug in Arnhem waren ongeveer
250 mensen aanwezig met spandoeken
waarop 'Rijn gifvrij' en 'Rijnvervuiling
moord' te lezen viel. De demonstranten
trokken vervolgens langshet kantoorvan het
Westduitse chemische concern BASF.In uitgereikte pamfletten werd de rivier als dood
afgeschilderd ten gevolge van de giflozingen.
In het park Sonsbeek werd hetzelfde eisenpakket voorgelezen alsin Rotterdam, waarin
vervolging van de giflozers werd gevraagd en
een strenge controle opde chemische
bedrijven langs de rivier.
In Nijmegen hadden de plaatselijke
groeperingen een ouderwetse brandweerestafette georganiseerd, waarbij schoon
water uit de kraan met emmertjes de Waal in
werd geloosd. De actievoerders maakten de
ongeveer 200 toeschouwers deelgenoot van
de inhoud van het Rotterdamse eisenpakket.
In Rhenen werden ten aanschouwe van
100 tot 150 aanwezigen ballonnen opgelaten
met kaarten, die waren gericht aan minister
Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat.
Daarop stond een tiental limericks met
betrekking tot de Rijnverontreiniging.
De acties in Nederland maakten deel uit van
het internationale protest tegende vervuiling
van de Rijn onder het motto 'Internationaal
Rijnalarm'. Ook in West-Duitsland werd op
14 december in dat kader actie gevoerd in
verschillende steden die aan de Rijn liggen.
In Bonn en andere Westduiste Rijnsteden
bezetten milieu-activisten verscheidene
bruggen en wegen.Volgensde organiserende
milieugroeperingen en de Groenen vormden
meer dan 10.000 mensen een ketting tussen
Weil am Rhein en Breisach (BadenWürttemberg), een gebied waar zichveel
chemische bedrijven bevinden. De politie
sprak van 7.000 mensen, die er volgens haar
niet in slaagden een gesloten ketting te
vormen, waarvoor ten minste40.000 mensen
nodig waren geweest. Op sommige plaatsen
lieten de demonstranten lijkkisten in het
water zakken om de dood van de Rijn te
symboliseren.
Tegelijk met de demonstraties werd dit
weekeinde inde Zuidduitse staat Auggen een
'Internationaal Rijn Tribunaal' gehouden.
Milieubeschermers uit Zwitserland, Frankijk,
West-Duitsland en Nederland namen
daaraan deel. Het vonnis luidde dat de
chemische industrie en de Europese milieuministers 'schuldig' zijn aan de vervuiling van
de Rijn. Er werd opgeroepen tothet instellen
van onafhankelijke inspectoraten met de
bevoegdheid chemische bedrijven te
controleren. Ook werd een verbod geëist op
de produktie van een groot aantal stoffen en
op de verkoop van insecten- en onkruidverdelgende middelen aan particuliere
huishoudens. (ANP)

