Wettelijke bescherming vande grondwaterwinning

1. Inleiding
De bedreigingen van de kwaliteit van de
bodem en het daarin aanwezige grondwater
zijn heden ten dage genoegzaam bekend.
De ervaringen uit de bodemsaneringsoperatic, de gevolgen van het overmatige
gebruik van meststoffen en de depositie van
verontreinigende stoffen uit de lucht (onder
andere verzuring) zijn sprekende voorbeelden. In het milieubeleid van het rijk, de
provincies en de gemeenten krijgt de beschermingvan het milieu tegen bodemverontreinieins dan ook steeds meer aandacht.
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De dreigende verontreiniging van het grondwater in waterwingebieden vormt hierbij een
van de belangrijke onderwerpen. Het Nederlandse drinkwater wordt voor ongeveer 70%
uit grondwater bereid. Zorgelijke geluiden
van de waterleidingmaatschappijen over de
kwaliteit van dit water klinken steeds luider
en niet zonder reden.
In dit artikel wordt met name voor medewerkers van provincies, gemeenten en
waterleidingmaatschappijen een beeld
gegeven van het instrumentarium ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater dat
isbestemd voordewaterwinning. Het kwantitatieve beheer van het grondwater, dat viade
Grondwaterwet wordt gerealiseerd, komt in
dit kader niet expliciet aan de orde.
De bescherming van de kwaliteit van het
grondwater vindt momenteel plaats viaeen
scala van wetten en vergelijkbare instrumenten, zonder dat de praktijk hoopvol stemt
over de effectiviteit daarvan. In paragraaf 2
wordt eerst ingegaan op de belangrijkste
wettelijke instrumenten die op dit moment
worden toegepast ten behoeve van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater dat isbestemd voor de waterwinning.
Vervolgens wordt in paragraaf 3 aangegeven
wat de opzet en consequenties zijn van de
regeling voor grondwaterbeschermingsgebieden in de Wet bodembescherming.
Geconcludeerd wordt datdezewet aanzienlijk
meer armslag biedt om ons potentiële
drinkwater te beschermen tegen allerlei
bedreigingen.
2. Wettelijke beschermingskaders
2.1. Algemeen
De bescherming van de grondwaterkwaliteit
voor de waterwinning wordt via verschillende
kaders vorm gegeven. In deze paragraaf
worden de regelingen die momenteel het
meest belangrijk zijn besproken. Achtereen-

volgens wordt ingegaan op de provinciale
verordeningen, de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, de Hinderwet, de afvalstoffenwetgeving en de Bestrijdingsmiddelenwet.
2.2. Huidige provinciale verordeningen
De extra bescherming tegen verontreiniging
van gebieden rond waterwinputten wordt in
belangrijke mate verschaft door provinciale
verordeningen. Uit schema 1 blijkt dat de
meeste provincies het rijk zijn voorgegaan in
het treffen van maatregelen. De landelijk
geldende wetten waren namelijk ofwel
ontoereikend, of werden onvoldoende
intensief benut om de waterwinning veilig te
stellen. Bovendien liet de totstandkoming
van de Wet bodembescherming wel erg lang
op zich wachten. In het kader van het
Interprovinciaal Overleg Milieu (IPO-M)
werd zelfs al in 1975 een model voor een
dergelijke verordening vastgesteld.
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Alhoewel deze verordeningen een redelijke
mate van beschermingzouden kunnen bieden,
kleven er verscheidene tekortkomingen aan.
Allereerst iser veelal weinig bekendheid bij
de burger met de provinciale verordeningen.
De capaciteit op provinciaal niveau om hier
verandering in te brengen via voorlichting,
toezichthoudende activiteiten, en dergelijke,
is over het algemeen gering. De effectiviteit
van de verordeningen isom die reden beperkt
tot de duidelijke excessen die met dit
instrument kunnen worden aangepakt.
Daarnaast bestaan er grote verschillen in de
opzet, werkingssfeer en uitvoering.
De duidelijkheid voordeburgeroverwatwel
of niet mag en onder welke voorwaarden,
wordt daardoor bepaald niet verbeterd.
Strafrechtelijk bezien bieden de huidige
verordeningen eveneens weinig soelaas in
verhouding tot de schade die zou kunnen
worden veroorzaakt. In beginsel kan bij
overtreding ten hoogste hechtenis van
2 maanden of een geldboete van ƒ 500,- tot
ƒ 5.000,-worden opgelegd. Ook zou de
rechterlijke uitspraak openbaar kunnen

worden gemaakt. In vergelijking tot de
strafmaten in de moderne milieuwetten zijn
deze mogelijkheden gering.
In ditverband kan tenslotte nogeenjuridisch
probleem worden genoemd dat de reikwijdte
en daarmee de effectiviteit van de verordeningen aanzienlijk beperkt. De wijziging
van de Hinderwet in 1981vormt de belangrijkste bron van de problemen. De wetgever
heeft toen de reikwijdte van deze wet
opgerekt door ook natuurwetenschappelijke,
landschappelijke, recreatieve en ecologische
waarden alselementen te noemen waarmee
bij de vergunningverlening rekening kan
worden gehouden. Uit verschillende uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State en van de Kroon blijkt dat de
Hinderwet hierdoor, alsdeze op een bepaalde
activiteit van toepassing is,een uitputtende
regeling beoogt te bieden ter voorkoming en
beperking van alle aspecten van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting. Daar
valt ook de bescherming van de kwaliteit van
het grondwater onder. Uit de Provinciewet
volgt dat alsdoor een hogere regeling- in
casu de Hinderwet —in het onderwerp van
provinciale beschermingsverordeningen
uitputtend wordt voorzien er geen plaats
meer isvoor zo'n lagere regeling.
Verschillende (onderdelen van) provinciale
verordeningen hebben hierdoor in de
afgelopen jaren van rechtswege opgehouden
te gelden. Inmiddels hebben de meeste
provincies een bepaling inde verordening
opgenomen die de werkingssfeer beperkt tot
activiteiten die niet Hinderwetplichtig zijn.
Daardoor hebben de gemeenten nu voor alle
Hinderwetplichtige inrichtingen, waarvoor
zij vergunningverlenend gezag zijn, een taak
om in een extra bescherming van het
grondwater inwaterwingebieden te voorzien.
Deze situatie zal overigens bij de beschermingsverordeningen op grond van de Wet
bodembescherming veranderen. Daar wordt
in paragraaf 3.5. van dit artikel op ingegaan.
2.3. Wetop deRuimtelijke Ordening (WRO)
De Wet op de Ruimtelijke Ordening kan tot
op zekere hoogte een zinvolle rol vervullen
bij de bescherming van de kwaliteit van het
grondwater. Op provinciaal niveau worden
streekplannen vastgesteld, waarin de toekomstige ontwikkeling van het betrokken
gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven.
Op gemeentelijk niveau moeten voor gebieden buiten de bebouwde kom en kunnen
voor gebieden binnen de bebouwde kom
bestemmingsplannen worden opgesteld.
Deze binden in tegenstelling tot de streekplannen de burgers rechtstreeks. In het
bestemmingsplan worden de beleidslijnen
voor de ruimtelijke ontwikkeling aangegeven.
Ontwikkelingen die daar mee instrijd zijn
kunnen op grond van het plan worden
geweerd. Dit geschiedt door in het plan de

H2O(20) 1987.nr. i:

bestemming vandegrond aan tewijzen en,zo
nodig in verband met de bestemming, gebruiksvoorschriften aan tegeven. Aanvragen
om een bouwvergunning of een aanlegvergunning moeten aan het plan worden
getoetst en moeten worden geweigerd indien
er strijd zou ontstaan met het plan.
Waterwingebieden kunnen bijvoorbeeld via
zonering, of een positieve of negatieve staat
van inrichtingen, worden beschermd.
Beperkingen aan deze vorm van bescherming
van grondwaterwinningen zijn:
1. dat slechts om dringende redenen een
beperking van het meest doelmatige gebruik
mag worden aangebracht;
2. er met betrekking tot de structuur van
agrarische bedrijven geen gebruiksvoorschriften mogen worden gesteld;
3. er geen normen in een bestemmingsplan
kunnen worden opgenomen die niet rechtstreeks op het gebruik van de grond zijn
gericht;
4. dat ineen deel vandegebieden buiten de
bebouwde kom (nog) geen bestemmingsplan
is vastgesteld; en
5. dat in zeer veel gevallen het beschermingsgebied in meer dan een gemeente is
gelegen.
2.4. Hinderwet (Hw)
Zoals hierboven al isuiteengezet beoogt de
Hinderwet gevaar, schade of hinder voor de
omgeving door inrichtingen te voorkomen.
Ook verontreiniging van de bodem (incl.
grondwater) wordt hieronder begrepen.
Wat Hinderwetplichtige inrichtingen zijn is
aangegeven inhet Hinderwetbesluit. Daaruit
blijkt dat het vrijwel alleen om plaatsgebonden activiteiten gaat. Een groot deel
van de bodemverontreinigende handelingen
vindt plaats buiten Hinderwetplichtige
inrichtingen. Denk maar eens aan de opslag
van aardolie bijparticulieren, hetgebruik van
meststoffen, de toepassing van bestrijdingsmiddelen, en dergelijke. Toch kan deze wet
een zinvolle bijdrage aan debeschermingvan
het grondwater betekenen, omdat een deel
van de bodembedreigende activiteiten
Hinderwetplichtig is. Als gevolgvan onvoldoende prioriteit bij de uitvoering van deze
wet en soms onbekendheid met de risico's
van bepaalde bedrijfsmatige activiteiten is
deze wet echter inhet verleden ontoereikend
gebleken. Zeker nuduidelijk isdatde huidige
provinciale beschermingsverordeningen niet
(meer) van toepassing zijn op activiteiten die
vallen onderde Hinderwet isop korte termijn
een optimale toepassing van deze wet in
grondwaterbeschermingsgebieden noodzakelijk. In hoeverre met name de kleinere
gemeenten daartoe in staat zijn isde vraag.
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wingebieden een taak van de lagere overheden. De huidige commissie toelating
bestrijdingsmiddelen hanteerde alwel sinds
1972een adviseringslijst van niet-toelaatbare
bestrijdingsmiddelen. Sinds 1984wordt de
aanvaardbaarheid van het gebruik van
bepaalde bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden door het Rijk in de toelatingsbeschikkingen op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet aangegeven. Aangezien bij de
beoordeling van de toelaatbaarheid in
waterwingebieden wordt uitgegaan van een
aantal standaard grondsoorten kan het voor
kwetsbare gronden nodigzijn bij verordening
aanvullende regels te stellen. Daarnaast is
een absoluut verbod van de toepassing van
bestrijdingsmiddelen in de directe nabijheid
van de waterwinning veelal gewenst.
De risico'svoordebodem diezijn verbonden
aan de opslag van bestrijdingsmiddelen in
waterwingebieden hebben eveneens in de
Bestrijdingsmiddelenwet onvoldoende
regeling gevonden.

van groot nut worden geacht bij de bescherming van het grondwater. Met het ten
dele in werking getreden artikel 31 van de
Afvalstoffenwet (onder andere stortplaatsen)
en het stortverbod van artikel 31van de Wet
chemische afvalstoffen ('het zich ontdoen
van') kunnen bedreigingen die uitgaan van
(chemische) afvalstoffen worden geweerd of
aan voorschriften gebonden. Een beperking
van dezewetgeving indit kader isonder meer
dat het uitsluitend om afvalstoffen gaat en
dan nog slechts die afvalstoffen waarop deze
wetten van toepassing zijn.
2.6. Bestrijdingsmiddelen wet (BMW)
Op grond van dezewetworden regelsgesteld
ter zake van de toelating en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. De wet biedt een kader
om op rijksniveau milieuhygiënische voorschriften vast te stellen. Het Bestrijdingsmiddelenbesluit verschaft een extra bescherming inwaterwingebieden. Zo'n gebied
wordt in dit besluit omschreven als 'een
gebied, waar water aan de bodem wordt onttrokken ten behoeve van de drinkwatervoorziening, alsmede de daarbij behorende
beschermingszones'. Gebruikte verpakkingen
of resten vanonder meer bestrijdingsmiddelen
moeten volgens dit besluit zodanig worden
verwijderd dat zij niet inde bodem van een
waterwingebied kunnen komen.
Tot 1984 was het toelatingsbeleid in water-

3. Wet bodembescherming
3.1. Algemeen
De Wet bodembescherming, endaarmee ook
de regeling voor grondwaterbeschermingsgebieden, isop 1 januari jl. inwerking getreden. Dit heeft aanzienlijke consequenties
voor de wettelijke bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden. De landelijke
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2.5. Afvalstoffenwetgeving
Alhoewel de afvalstoffenwetgeving primair
een organisatorisch karakter heeft, kan deze
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regels op grond van deze wet voorzien in het
zogenoemde 'algemeen beschermingsniveau'.
Aanvullend daarop moeten de provincies in
de grondwaterbeschermingsgebieden een
extra bescherming realiseren. Dat wordt het
bijzondere beschermingsniveau genoemd.
Binnen een termijn van 2jaar moeten de
bestaande provinciale bodem- en/of
grondwaterbeschermingsverordeningen
aangepast zijn aan deze wet. Ook moet er
binnen die termijn een beschermingsplan zijn
vastgesteld. In schema 2 isaangegeven op
welke wijze de totstandkoming van de
regeling voor de grondwaterbeschermingsgebieden is opgezet.
3.2. Onderzoek
Ten behoeve van de totstandkoming van de
grondwaterbeschermingsregelingvandeWet
bodembescherming ishet noodzakelijk dater
een onderzoek plaatsvindt. Dit dient mijns
inzienste resulteren indevolgende gegevens:
1. de geohydrologische situatie in de
provincie;
2. de locatieswaargrondwaterwordtofzou
kunnen worden onttrokken;
3. een inventarisatie van de kwaliteit van
het grondwater in deze gebieden;
4. de aard en de omvang van de bodembedreigende activiteiten rond (potentiële)
waterwinningen.
De gegevens die bij de voorbereiding en
uitvoering van de vigerende provinciale
beschermingsverordeningen, de streekplannen en het grondwaterplan opgrond van
de Grondwaterwet beschikbaar zijn, kunnen
bij de voorbereiding van het grondwaterbeschermingsplan worden gebruikt.
Bovendien kunnen het Landelijk Meetnet
Grondwaterkwaliteit en het Tweede Tienjarenplan van de VEWIN 1984 nuttige
informatie verschaffen.
Wellicht kan tevens bijde voorbereiding van
het eerste grondwaterbeschermingsplan reeds
gebruik worden gemaakt van het onderzoek
dat op grond van de Wet bodembescherming
moet worden uitgevoerd naar gebieden waarvan de chemische, fysische en biologische
eigenschappen van de bodem niet of weinig
nadelig zijn beïnvloed (zie regeling voor
bodembeschermingsgebieden; artikel 33e.v.
Wet bodembescherming).
3.3 Ontwerp-beschermingsplan
Na de gegevensverzameling zullen
Gedeputeerde Staten een ontwerp-plan
moeten publiceren. Het plan moet volgensde
wettekst ten minste aangeven:
a. de hoofdlijnen voor de bescherming van
de kwaliteit van het grondwater met het oog
op de waterwinning, en
b. de gebieden die hiertoe moeten worden
beschermd.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van
het hoofdstuk Plannen en milieukwaliteits-

eisen van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne verdient het aanbeveling nu
reeds een onderscheid aan te houden tussen
een meer algemeen deel voor de langere
termijn (strategisch niveau) en een meer op
de uitvoering gericht deel voor de korte
termijn (operationeel niveau).
In het (ontwerp) Besluit grondwaterbeschermingsplan zijn de wettelijke minima
verder uitgewerkt. Deze zijn in vergelijking
tot de eisen die gelden ten aanzien van het
grondwaterplan op grond van de Grondwaterwet opvallend beperkt.
Het plan moet ten minste inhouden:
—een aanwijzing van degebieden op kaarten
met een schaal van 1:25.000 die inde planperiode onder de werkingssfeer van de
beschermingsverordening vallen;
—de wijze waarop de omvang van de
beschermingsgebieden is bepaald;
—een gemotiveerde beoordeling van de
huidige kwaliteit van het grondwater inde
beschermingsgebieden en de activiteiten die
daarop van invloed (kunnen) zijn;
—de beleidsvoornemens en de in de planperiode voorziene maatregelen in de
beschermingsgebieden, en
—de wijze van financiering van de uitvoeringskosten van het beschermingsplan.
In 1985 isdoor het Interprovinciaal Overleg
Milieubeheer een model opgesteld, dat een
goed richtsnoer verschaft voor de voorbereiding van een dergelijk plan.
Het plan dient volgens de WBB zoveel
mogelijk in samenhang met het plan als
bedoeld in de Grondwaterwet te worden
opgesteld. Uiteraard iseen goede afstemming van het kwalitatieve en kwantitatieve beheer noodzakelijk. Doordat beide
aspecten op provinciaal niveau worden
uitgewerkt isdit ook goed mogelijk.
Samenvoeging tot één plan, zoals in het
verleden tijdens de behandeling van de Wet
bodembescherming wel is gesuggereerd,
moet mijns inziens worden ontraden. Binnen
afzienbare tijd zal namelijk het kwantitatieve
plan moeten opgaan in de waterhuishoudkundige planning (Wet op de waterhuishouding) en het beschermingsplan in het
milieubeleidsplan (Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne).
Het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium is
in dit verband eveneens relevant. De strecken bestemmingsplannen endebeschermingsplannen kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Waterwingebieden, die als zodanig
zijn aangewezen in vigerende streek- en
bestemmingsplannen, kunnen worden
opgenomen in het beschermingsplan.
Omgekeerd kunnen de in het beschermingsplan aangewezen gebieden inde streek- en
bestemmingsplannen worden opgenomen.
Alhoewel dit niet noodzakelijk isvoor de
werking van de beschermingsregeling van de
Wet bodembescherming lijkt ditwelgewenst.

3.4. Procedure vanhet plan
Het ontwerp-plan dient ten minste teworden
voorgelegd aan de Provinciale bodembeschermingscommissie en de inspecteur
voor de milieuhygiëne. Uiteraard kan het
ontwerp ook aan andere instanties, zoals de
Provinciale planologische commissie,
worden voorgelegd.
Daarnaast verplicht dewet toteen terinzagelegging van het ontwerp gedurende twee
maanden. Dit moet op ruime schaal worden
aangekondigd. Een ieder kan een bezwaarschrift indienen tegen het ontwerp-plan dat
bij het voorstel tot vaststelling van het plan
aan de Staten moet worden overlegd.
Alhoewel de wettekst daar niet toe verplicht
kan daarbij een overzicht van hetoordeel van
Gedeputeerde Staten ten aanzien van de
belangrijkste ingediende bezwaren worden
gevoegd.
Het plan moet door de Provinciale Staten
worden vastgesteld. Uiterlijk 1 januari 1989
moet dit zijn gebeurd. Van deze vaststelling,
en eventuele herzieningen in de toekomst,
moet aan de Minister van VROM mededeling
worden gedaan. Voor zover nationale
belangen dat noodzakelijk maken kan de
Minister van VROM een aanwijzing geven
omtrent de inhoud van het plan.
3.5. Beschermingsverordeningen
De WBB verplicht, in aansluiting op de inde
praktijk gegroeide situatie, de provincies om
een verordening vast te stellen. Daarmee
moeten de in het beschermingsplan aangewezen gebieden worden beschermd.
De landelijke regels op grond van de WBB,
die ook in de beschermingsgebieden van
toepassing zijn, zullen veelal de risico's in
beschermingsgebieden onvoldoende
beperken. Vandaar dat er aanvullende regels
noodzakelijk zijn. In de Wet bodembescherming isniets bepaald omtrent de
procedure van totstandkoming van de
verordeningen. Dit behoeft Gedeputeerde
Staten vanzelfsprekend niet te weerhouden
om de Provinciale bodembeschermingscommissie, de inspectie voor de milieuhygiëne en andere betrokkenen te horen.
Deze beschermingsverordeningen op grond
van de Wet bodembescherming zullen een
duidelijke verbetering ten opzichte van de
huidige verordeningen betekenen. Hieronder
volgen de vier belangrijke pluspunten.
3.5.1. Uniformiteit
Er zal meer uniformiteit ontstaan in de
wettelijke beschermingvandegebieden rond
waterwinputten. Alle provincies moeten nu
een verordening vaststellen. Per 1januari
1989 vervallen de huidige verordeningen.
De modelverordening die in 1985 in het
kader van het Interprovinciaal Overleg
Milieubeheer isopgesteld zalde verschillen
in de opzet van de verordeningen beperken.
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Een goed onderling overleg tussen de
provinciesoverdeopzet en uitvoeringvande
verordeningen blijft overigens, mede met het
oog op de gewenste uniformiteit, gewenst.
Indien er onverhoopt op essentiële punten
tussen de verschillende verordeningen divergenties ontstaan, die uit een oogpunt van
rechtszekerheid ongewenst zijn, kunnen er
door het Rijk regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud vande verordeningen.
3.5.2. Sancties
Overtreding van de verordening valt onder
de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten. Daardoor zijn er bijvoorbeeld sancties mogelijk van maximaal
6 maanden hechtenis en/of boete van
ƒ 1 0 . 0 0 0 - of zelfs ƒ 25.000,-. Als het een
misdrijf betreft isdit maximaal 2 jaar
gevangenisstraf en/of geldboete van
ƒ 2 5 . 0 0 0 - t o t ƒ 100.000,-. De verjaringstermijnen zijn nu 2 jaar en 6jaar bij een
overtreding respectievelijk een misdrijf.
Naast deze strafrechtelijke verbeteringen is
het bestuursrechtelijke sanctiearsenaal met
de dwangsom uitgebreid. Deze kan aan de
overtreder van de verordening worden
opgelegd alsdit passender isdan bestuursdwang. De dwangsom bedraagt ten hoogste
ƒ 1 0 . 0 0 0 - p e r dag.
3.5.3. Schadevergoeding
De WBB verschaft een duidelijk kader voor
schadevergoedingen en de financiering van
de kosten voor schadevergoedingen die daarmee samenhangen. De wet kent de mogelijkheid om aan degene opwiebepalingen vaneen
beschermingsverordening van toepassing
worden in bepaalde omstandigheden een
schadevergoeding toe te kennen.
Deze naar billijkheid tebepalen vergoedingis
slechts mogelijk alser bij bestaande activiteiten schade ontstaat door de inwerkingtreding of herziening van (onderdelen van)
de verordening. De vergoeding isdus slechts
mogelijk bij overgangsschade. Iemand die
daarna een bepaalde activiteitwilstarten kan
immers op de hoogte zijn van en rekening
houden met de voor iedereen geldende
beperkingen. Het beginsel dat de vervuiler
betaalt zal dan gewoon van toepassing zijn.
Alhoewel de circulaire uit 1982 over de toepassing van de schadevergoedingsartikelen
van enkele milieuwetten slechts ziet op de
situaties bij inrichtingen, zijn de daarin opgenomen criteria voor deze schadevergoedingsmogelijkheid in hoofdlijnen hetzelfde.
De relatie van deze regeling met de schadevergoedingsmogelijkheid op grond van de
Wet opde Ruimtelijke Ordening (planschade)
leidt wel eens tot vragen. Het meest in het
oog springend isde vraag in hoeverre er
schadevergoeding zou kunnen worden toegekend voor planschade alsin een bestem-
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mingsplan de bestemming en gebruiksbeperkingen van de Wet bodembescherming
zijn vertaald. Wanneer ineen bestemmingsplan zonder meer een doorvertaling heeft
plaatsgevonden van de in de beschermingsregeling van de WBB geboden gebiedsbescherming iser geen plaats meer voor de
toekenning van vergoeding voor planschade.
Immers, uit andere hoofde isof waser een
mogelijkheid tot vergoeding van schade.
In die gevallen waarin in een bestemmingsplan een verdergaande bescherming isaangegeven dan in een verordening, behoort
vergoeding op grond van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening in beginsel wel tot de
mogelijkheden.
In de WBB wordt er van uitgegaan dat de
kosten voor de provincie die de toekenning
van de schadevergoedingen op grond van de
WBB met zich meebrengt kunnen worden
verhaald op degenen die grondwater
onttrekken. Als grondslag geldt de hoeveelheid onttrokken grondwater. De financiering
van de schadevergoedingskosten isdus
gelegd bij degenen die belang hebben bij een
extra bescherming vande waterwingebieden.
Het beginsel dat de vervuiler betaalt ishier
niet eenvoudig hanteerbaar. De 'vervuilers'
verontreinigen de bodem niet meer dan
buiten de beschermingsgebieden.
Toch worden zijmet strengere voorschriften
geconfronteerd. Om hen dan ook een heffing
op te leggen voor de financiering van de
schadevergoedingen werd door de wetgever,
mijns inziens terecht, niet redelijk geacht.
De kosten die via de heffing kunnen worden
verhaald zijn uitsluitend de kosten die
rechtstreeks samenhangen met de schadevergoedingen aan gedupeerden in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit zijn
blijkens de parlementaire stukken niet alleen
de toegekende vergoedingen. Ook de noodzakelijke onderzoekskosten naar aanleiding
van een verzoek om schadevergoeding, de
kosten van inschakeling van deskundigen en
de eventuele renteverliezen vallen daaronder.
De heffing kan slechts "indien en voorzover'
schadevergoedingen zijn verleend worden
ingesteld. Het verhaal van de schadevergoedingskosten mag gefaseerd plaatsvinden via een jaarlijkse heffing. Om de
kosten van renteverlies en inning zo beperkt
mogelijk te houden ensterke fluctuaties inde
hoogte van deheffing tevoorkomen verdient
het aanbeveling dat er vroegtijdig een
schatting van de totale schadevergoedingskosten in de komende jaren wordt gemaakt.
Direct na de eerste toekenning van schadevergoeding kan dan een heffing worden
ingesteld gebaseerd op deze inschatting.
Deze verordening moet worden goedgekeurd
door de Kroon.
In het kader van het Interprovinciaal Overleg
zal een model voor een heffingsverordening
worden voorbereid.

Andere, minder voor de hand liggende
manieren, waarop de schadevergoedingskosten kunnen worden betaald zijn:
—uit een rijksbijdrage voor zover de
schadevergoeding istoegekend met instemming van de Minister van VROM en voorzover die kosten niet met de provinciale
heffing kunnen worden verhaald;
—uit de algemene middelen van de provincie.
3.5.4. Werkingssfeer
Tot slot brengen de medebewindsverordeningen opgrond vandeWBBmeer duidelijkheid in de gevallen waarin er samenloop is
met voorschriften op grond van andere
wetten. Ook wordt de reikwijdte van de
verordeningen aanzienlijk vergroot.
Aangezien de beschermingsverordening op
de WBB isgebaseerd, isde in deze wet
opgenomen afbakening met andere milieuwetten ook voor de verordeningen van
toepassing. In concreto betekent dit:
—dat bodembeschermende voorschriften op
grond van de Hinderwet, Afvalstoffenwet of
Wet chemische afvalstoffen ter zake van een
bepaalde handeling terugtreden voor zover
daaromtrent op grond van de beschermingsverordening voorschriften van toepassing
zijn, en
—dat de verordeningen ook van toepassing
kunnen zijn op gedragingen waaromtrent de
Mijnwet 1903,de Bestrijdingsmiddelenwet,
de Kernenergiewet, de Natuurbeschermingswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing zijn.
Deze afbakeningsregeling verschaft het
provinciaal bestuur een krachtig instrument,
dat overigens in verband met de vereiste
afstemming van de voorschriften, met de
nodige zorgvuldigheid moet worden gehanteerd. Een goed samenspel van de provincie
met andere betrokken overheidsorganen zal
onduidelijkheden voor het bedrijfsleven of
de burger moeten voorkomen.
4. Slotbeschouwing
De hierboven geschetste opzet van de
beschermingsregeling van de waterwinning
biedt goede mogelijkheden om het grondwater beter te beschermen tegen verontreiniging. Zowel de juridische, alsde
financiële structuur,verschaft het provinciaal
bestuur aanzienlijk meer armslagdan nu het
geval is.In hoeverre de bezorgheid van onder
meer de waterleidingsmaatschappijen over
de bedreigde kwaliteit van het grondwater in
de toekomst minder kan worden zal moeten
worden afgewacht. Dat isniet alleen
afhankelijk van de politieke bereidheid op
landelijk niveau om strenge landelijke eisen
vast te stellen. Het iseveneens afhankelijk
van de bestuurlijke invulling op decentraal
niveau. Nauw overleg tussen de overheidsniveaus, maar ook tussen de provincies
onderling over de realisering van het
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algemene en bijzondere beschermingsniveau
is onontbeerlijk. Het kan niet de bedoeling
zijn de bescherming van een van de functies
van de bodem (de waterwinning) afhankelijk
te stellen van de totstandkoming van de
algemene bescherming van de gehele
Nederlandse bodem. Het isniet denkbeeldig
dat het kalf dan reeds isverdronken (of
vergiftigd).

• •

•

IWSA-symposium Water 2000
in september a.s.te Nice
Het jubileum-symposium waarmee deIWSA
van 8-11 september 1987inNicezijn 40-jarig
bestaan viert, richt het oog van de deelnemende drinkwaterleidingspecialisten op
het jaar 2000. Na de jubileumtoespraken
tijdens de openingszitting worden de
volgende voordrachten gehouden door de
daarachter genoemde sprekers:
'Public Utility Networks in the 3rd Milenium', door
O. Halpern en O. Pascal (Frankrijk).
'Long-Term Requirements en Policies for Water Supply',
door Raimund Herz and Klaus Hochstrate (BRD).
'A Satisfactory Water Service Expert-System',
door Minoru Koda en Haruo Itoh (Japan).
'Computerized Troubleshooting Assisted by ExpertSystems', door Kongkeo Douang (Frankrijk).
'The Implementation of Information Technology to the
Year 2000 - A Realistic Approach', door D. Beale
(Groot Brittannië).
'Electronic Information for Sanitary and Environmental
Engineers- 1965-1987and beyond', doorJ. Robinsonen
Kurt M.Keeley (USA).
'Computing - Not Yet Half Way There', door N. Cullen
(Groot Brittannië).
'Recent Progress inCivil Engineering applied to
Constructions for Water Supply Companies*, door
H. Crommelinek (België).

'Countermeasures for the Earthquake-proof Improvement
of Water Supply Pipelines', door Toshiyuki Iwamoto,
Hiroshi Miyamoto and Sadumune Hojo (Japan).
'Application of Stochastic LP Model on the Optimal
Design of the Water Treatment Facilities', door
Kung Cheh Li en Ming Yang Wu (ROC (Taiwan)).
'Membrane en Biotechnology, the 90's Method of
Producing Drinking Water', door Ole Jentoft Olsen
(Denemarken).
'Water Softening without Waste Material', door
C. van der Veen (Nederland).
'Expert-Systems: New Instruments for the Water
Engineers', door A. Santoni, R. Sobral, P. Fontaine en
E. Brodard (Frankrijk).
'Expert-Systems for Chemical Laboratories', door
J. T. Groennou (Nederland).
'High Technologyen the Water Profession: Conditions for
Success in the Year 2000', door Daniel Caille (Frankrijk),
'Water Supply en Energy Consumption', door W. Wurth
(Zwitserland).
'Emerging US Water Technologies', door Kenneth
J. Miller (USA).
'New Aspects of Microbiological and Chemical Treatment
of Drinking Water intheAquifer', doorUlrich Rott (BRD).
'The Virology of Water Supply in the Future', door
J. Perramon en F. Ribas (Spanje).
'Recent Developments in Data Reading and Data
Transmission from Water Meters with Electronic
Counting Mechanisms —A Field Test conducted by the
Berliner Wasserwerke', door KlausBeyer (BRD).
'North West Water Authority-A Regional Telemetry
Scheme', door J. C. Townend and P. Bland (Groot
Brittannië).
'Safe Drinking Water SupplybyAutomation—theExample
of the City of Hamburg', door H. Hames (BRD).
'Strategies of Future Research forPreparation of Drinking
Water', door H. Bernhardt (BRD).
'Emerging Technologies in the Water Supply Industry',
door James Manwaring (USA).
'Potable Water Treatment Techniques toward the year
2000', door J. Sibony (Frankrijk).
'Transfer of Technology', door Carlo Rietveld
(World Bank).

In dit congres-centrum 'Acropolis' teNice viertde IWSA zijn 40-jarig bestaan.

Nieuws van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Workshop on Ecotoxicology
Van 27 september t/m 1oktober f987 zal in
Zwitserland de 'Workshop on Ecotoxicology'
gehouden worden volgens het Gordon-type
Conference principe. Hierbij worden door
een aantal belangrijke wetenschappers
voordrachten gegeven die een basis zullen
vormen voor uitvoerige discussies zowel
plenair als in beperkte groepen. Er worden
geen publikaties verlangd. Wel wordt van de
deelnemers, waar mogelijk, gevraagd om
posters gereed temaken, die-eventueel ook
nog niet volledige - resultaten omvatten
welke aan de discussies kunnen bijdragen.
Behalve de introductie zijn er nog een viertal
thema's:
— Dynamics and effects of chemical species
and Biological transformation and evaluation.
Sprekers onder meer: Stumm (Zwitserland).
Burns (EPA), Spain (USA), Slater (UK),
Neujahr (Sweden) en Imboden (EAWAG).
—Ecological aspects of ecotoxicology.
Sprekers onder meer: Sommer (WDld),
Jaenicke (WDld), Admiraal (Ned.).
- Testsystems and modelling of effects in
ecotoxicology. Sprekers onder meer: Pilson
(USA), Broderius (USA),Solbe(GB), Klein
(WDld), Aldenberg (Ned.).
- Future concepts in ecotoxicology. Sprekers
onder meer: Landner (Zweden), SchmidtBleek (WDld) and round table discussion on
applicability.
De workshop isvooral bedoeld alsmiddelom
wetenschappelijke uitwisseling te bevorderen
en dus niet voor niet-actieven in dit veld.
De beperking van het veld betreft vooral
aandacht voor water en minder voor (droge)
bodemecotoxicologie. Wat betreft stoffen is
geen beperking aangegeven.
Maximum aantal deelnemers is 100;er zal
op worden gelet dat veelal niet meer dan
twee wetenschappers per instelling zullen
deelnemen.
De kosten bedragen Sf. 700,-en omvat:
hotel, alle maaltijden en 1 excursie.
Inschrijving vóór 30juni a.s.
De workshop wordt georganiseerd door
EAWAG/Zwitserland en RIVM/Nederland.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij dr. H. A. M. de Kruijf, of secretaresse
RIVM-EMD (mevrouw Van Dijk),
tel. 030 - 74 30 15.

