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VertalingvanEG-richtlijnenininternationaleverdragen

Voordracht uit de 35c vakantiecursus indrinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en de gevolgen voor de waterleidingbedrijven',
gehouden aan de TH Delft op 6en 7januari 1983.

1. Inleiding
Bijde produktievandrinkwater in Nederland
speelt oppervlaktewater een belangrijke rol.
De grondstof die voor die produktie nodigis,
wordt voor het grootste deel geïmporteerd
uit het buitenland met de rivieren de Rijn en
de Maas.
Het uitgangsprodukt bevat helaas diverse
onzuiverheden en moet daarom een uitgebreide behandeling ondergaan, voordat
het als drinkwater geschikt isvoor
consumptie.
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De import van het oppervlaktewater als
zodanig geschiedt geheel gratis,voor de
behandeling daarentegen moeten aanzienlijke kosten worden gemaakt. Daarbij bestaat
tevens een voortdurende angst of de
zuiveringssystemen in staat zijn alle
verontreinigingen afdoende te verwijderen.
Een verbetering vande kwaliteit vande ruwe
grondstof isdaarom noodzakelijk. Dat isook
noodzakelijk in verband met andere functies
en gebruiksdoeleinden van het oppervlaktewater.
Daar het water in het buitenland de meeste
verontreiniging opneemt is Nederland
aangewezen op internationaal overlegom tot
kwaliteitsverbetering te komen.
Daar het bovendien gaat om een probleem
waar meerdere landen bijbetrokken zijn, kan
niet volstaan worden met bilateraal overleg
maar iseen breed overlegkader noodzakelijk.
De belangrijkste kaders zijn in dit geval de
Europese Gemeenschappen en de Internationale Rijncommissie. Het is echter
onjuist om te veronderstellen dat in het
Rijnoverleg slechts een vertaling van
EG-richtlijnen plaatsvindt. De werkzaamheden in beide kaders beïnvloeden elkaar
wederzijds. Andere internationale verdragen
die invloed hebben op het Europese
milieubeleid zullen hier buiten beschouwing
blijven.
Op verzoek zal in het bijzonder worden
ingegaan op de Internationale Rijncommissie.
2. Geschiedenis vande Internationale
Rijncommissie
In het verleden had het internationale

overleg over de Rijn vrijwel uitsluitend
betrekking op de economische belangen van
de rivier zoals de scheepvaart en de visserij.
Zo werd aan het einde van de 18eeeuw voor
het eerst het beginselvandevrije scheepvaart
geformuleerd. Voor die tijd bestond er een
systeem van heffingen, tollen en brandschattingen. Bij het verdrag van Parijs van
1814en in de slotakte van het Congres van
Wenen van 24 maart 1815werd aan het
beginsel van de vrije scheepvaart uitwerking
gegeven. In de bijlage van de slotakte is
bovendien de oprichting overeengekomen
van een centrale commissie, die moest
optreden alspermanent overlegorgaan over
Rijnvaartvraagstukken en waaraan de
administratie van de scheepvaartrechten
werd opgedragen. Voortskreegde commissie
de taak een scheepvaartverdrag voor de Rijn
voor te bereiden. Het heeft nog ruim 15jaar
geduurd voordat dit werk gereed wasen op
3 1 maart 1831 de eerste Rijnvaartakte te
Mainz kon worden gesloten.
De opheffing van de scheepvaartrechten en
andere noodzakelijke correcties leidden
enkele tientallen jaren later tot een herziening van de akte van Mainz. Zo ontstond
de akte van Mannheim die op 17 oktober
1868 werd gesloten tussen Nederland,
Baden, Beieren, Groothertogelijk Hessen en
Pruisen, en waarin de grondbeginselen van
vrijheid vanvaart,gelijkheid van behandeling
en het verbod tothet heffen vanscheepvaartrechten werden opgenomen.
De akte van Mannheim isin de afgelopen
honderd jaar weliswaar aan de veranderende
tijden aangepast maar heeft inbeginsel nog
niets van haar geldigheid verloren. Ook de
Centrale Rijnvaartcommissie isnogsteedsin
functie.
Een ander economisch belang van de Rijn,
naast de scheepvaart, wasde visserij. Met
name de zalmvisserij vormde een aantrekkelijke bron van inkomsten. De zalmvangst
bereikte haar hoogtepunt in 1885 toen een
jaaraanvoer op de zalmmarkt van Kralingseveer werd genoteerd vanruim 100.000stuks.
In datzelfde jaar werd in Berlijn op 30 juni
het zogenaamde zalmtraktaat gesloten tussen
de Duitse Rijnoeverstaten, Zwitserland en
Nederland. Later, in 1892, trad ook
Luxemburg toe. Frankrijk, dat ten tijde van
het sluiten van het verdrag niet aan de Rijn
lag, maakte de regeling later ook voor haar
gebied geldig, eerst op 21 juli 1920, later
bevestigd bij decreet van 7mei 1946.
In het zalmtraktaat werden regelingen
getroffen overdeomvangvandevistuigen,er
kwam een gesloten vistijd en de zalmstapel
zou vermeerderd worden door het beter
bereikbaar maken van de natuurlijke paaiplaatsen (o.a. de bouw van vistrappen) en
door kunstmatige visteelt (het uitzetten van
gekweekte jonge zalm in de voortplantings-

gebieden).Tevenswerdereen zalmcommissie
in het leven geroepen.
Na 1885 begint de zalmvangst gestaag af te
nemen. De belangrijkste oorzaak hiervan is
het afnemen van het areaal van de paaiplaatsen en het slecht toegankelijk worden
ervan als gevolg van de verschillende werken
die aan de rivier werden uitgevoerd, zoals de
bouw van stuwen en het afsnijden van
bochten.
De verontreiniging van het Rijnwater kan
dus niet alsoorzaak voor deze teruggang
worden aangewezen. Dezalmstand wasreeds
duidelijk aan hetafnemen ophetmoment dat
men van een toename van de verontreiniging
kon spreken.
Welishetzodat de kwaliteitvandevis,die zij het in kleinere hoeveelheden - nogwel
gevangen werd,sterk achteruitging alsgevolg
van de verslechterde waterkwaliteit.
De belangrijkste bron voorde verontreiniging
van de Rijn wasde toenemende industrialisatie in het Duitse Rijnstroomgebied.
In een zitting van de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart op 10-13 april 1946 te
Straatsburg werd van Nederlandse zijde
uiting gegeven aan de bezorgdheid over deze
ontwikkeling en werden de delegaties van de
overige landen uitgenodigd hun regeringen
van de gevaren op de hoogte te brengen.
In een afzonderlijk memorandum van de
Nederlandse regering gericht aan het
Zwitserse 'Eidgenössische Politische
Departement' in Bern werden de regeringen
van Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en
Zwitserland nogmaals gewezen op de steeds
toenemende gevaren van de Rijnwaterverontreiniging voor de watervoorziening in
grote gebieden van Nederland, maar ook
voordevisserijopde Rijn. Voorgesteld werd
om onderhandelingen te beginnen om te
komen tot een verdrag terverbeteringvan de
kwaliteit van het Rijnwater.
Met betrekking tot de door Duitsland
veroorzaakte waterverontreiniging heeft
Nederland na afloop van de tweede wereldoorlog in een memorandum van 5 november
1946 (aangevuld met dat van 25 januari
1947) gericht aan de geallieerde mogendheden bepaalde eisen gesteld aan Duitsland
terverbetering vandesituatie.Onder andere
dat '...een regeling gewenst zou zijn,
waardoor verdere verontreiniging wordt
voorkomen en op den duur verbetering van
de kwaliteit van het Rijnwater zal worden
verkregen' en dat '...Duitsland zich verplicht
mede te werken aan een oplossing, waarbij
nieuwe bronnen van verontreiniging of
vergroting van de bestaande bronnen is
uitgesloten, terwijl ernaarwordtgestreefd de
bestaande verontreiniging door doelmatige
middelen te verminderen en zomogelijk op
te heffen'.
Door Zwitserland istenslotte het initiatief
genomen om een conferentie te beleggen
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over de verontreiniging van de Rijn.
Van 18t/m 25 augustus 1948vond in
Zwitserland het 10econgres plaats van de
Internationale Vereniging voor Theoretische
en Toegepaste Limnologie. De Zwitserse
federale inspectie voor bosbeheer, jacht en
visserij belegde in aansluiting hierop op 26
augustus te Bazel de eerste na-oorlogse
conferentie van de zalmcommissie.
Behalve de Lid-Staten Zwitserland, Nederland en Duitsland wasook Frankrijk hierbij
aanwezig. De Lid-Staat Luxemburg was
evenwel niet aanwezig terwijl Duitsland
vertegenwoordigd werd door leden van de
Brits-Amerikaanse en van de Franse
bezettingsmacht.
Tijdens deze voorlaatste bijeenkomst van de
Zalmcommissie werd behalve over de zalmvisserij ook gesproken over de strijd tegen de
verontreiniging van de Rijn. Besloten werd
om twee afzonderlijke commissies in te
stellen, een voor de behandeling van visserijproblemen en een voor afvalwatervraagstukken. Zwitserland zoutotde eerstvolgende
vergadering met de leidingbelast blijven en
er onder andere voor zorgen dat via
diplomatieke wegdevertegenwoordigers van
de verschillende landen in deze commissies
zouden worden benoemd.
Op 10juli 1950kon teBazeldevolgende,en
tevens laatste, vergadering plaatsvinden van
de Zalmcommissie, nu Visserijcommissie
geheten. Een dag later, op 11juli 1950, vond
eveneens te Bazel de eerste vergadering
plaatsvan deCommissie terbeschermingvan
de Rijn tegen verontreiniging.
De status van de commissie was in de
beginperiode niet die van een echte internationale commissie, zij berustte slechts op
een beleidsafspraak tussen regeringenen niet
op een internationaal verdrag. De deelnemende staten hadden hun goedkeuring
gegeven aan een huishoudelijk reglement
voor de commissie, maar formeel waren de
voortgang van de werkzaamheden en de
periodiciteit van de vergaderingen niet
verzekerd. De formele regeling kwam eerst
tot stand op29april 1963bijhetverdragvan
Bern nopens de Internationale Commissie
ter Bescherming van de Rijn tegen
Verontreiniging.
Het verdrag vanBern,dat op 1 mei 1965van
kracht werd, stelde noggeen concrete regels
om de verontreiniging te beperken maar
regelde uitsluitend de werking van de
commissie.
Als taak kreeg deze commissie opgedragen:
—het uitvoeren van onderzoek naar
verontreinigingen;
—het doen van voorstellen aan regeringen
voor passende maatregelen;
—het voorbereiden van regelingen tussen
regeringen.
Lid van de commissie zijn Zwitserland,
Frankrijk. Duitsland .Luxemburg en

TABEL I - Ovenzicht van enkele belangrijke dataindegeschiedenis vande Internationale Rijncommissie.
24 maart
3 1maart
17 oktober
30 juni
10-13 april
36 augustus
10juli
11juli
29 april
25, 26okt.
3 december

IS 15
1831
1868
1885
1946
1948
1950
1950
1963
1972
1976

Congres van Wenen. Oprichting van de Centrale Rijnvaart-Commissie.
Rijnvaartakte van Mainz.
Akte van Mannheim. Herziening van de Ie Rijnvaartakte.
Zalmtraktaat van Berlijn. Oprichting van de Zalmcommissie.
Vergadering Centrale Rijnvaartcommissie te Straatsburg.
Vergadering Internationale Zalmcommissie te Bazel.
Laatste vergadering Zalmcommissie te Bazel.
Eerste vergadering Internationale Rijncommissie te Bazel.
Verdrag van Bern. Oprichting Internationale Rijncommissie.
Eerste ministersconferentie over de Rijn.
Verdragen van Bonn. Rijnchemieverdrag, Rijnchlorideverdrag.

Nederland en later ook de EEG.
De positie van de commissie is betrekkelijk
zwak omdat zij geen verordenende bevoegdheid heeft en alleen aanbevelingen kan doen
aan regeringen, waartoe dan nog met
unanimiteit besloten moet worden. Een
belangrijke verbetering in deze situatie werd
verkregen door het opgezette tijden beleggen
van conferenties van de ministers van de
Rijnoeverstaten. De eerste ministersconferentie over de Rijn, die op initiatief van
de Nederlandse regering werd belegd op 25
en 26 oktober 1972 te Den Haag, gaf een
belangrijke stoot tot toenemende activiteit
van de Rijncommissie.
Er werd overeengekomen dat de Rijncommissie regelingen zou voorbereiden op
het gebied van:
- chemische verontreiniging;
- verontreiniging door chloride;
- thermische verontreiniging.
In het jaar 1972 vonden overigens meer
internationale conferenties plaats. Van veel
belang was de conferentie van de Verenigde
Naties over het leefmilieu van de mens die
van 5- 16juni 1972plaatsvond te Stockholm.
Ook in 1972,op 19en 20 oktober, vond in
Parijs de Topconferentie van staatshoofden
en regeringsleiders van de EG-landen plaats.
Daar werd besloten dat er een milieu-actieprogramma voor de EG moest komen om
zodoende een gemeenschappelijke politiek
inzake milieubescherming vast te leggen.
Dit eerste milieu-actieprogramma kon een
jaar later op 22 november 1973 worden
goedgekeurd.
Als uitvloeisel van dit programma kwamenin
de periode die daarop volgde diverse
milieurichtlijnen tot stand waaronder de
drinkwaterrichtlijn van 16juni 1975en de
richtlijn betreffende delozingvan gevaarlijke
stoffen inhet aquatischmilieu van4mei 1976
(kaderrichtlijn). De Rijncommissie wasin
dezelfde periode bezig met het uitvoeren van
de opdracht van de Ie ministersconferentie
om een regeling voor de chemische
verontreiniging op te zetten. De ministers
kwamen op 4 en 5 december 1973 te Bonn
voor de tweede maal bijeen om de bereikte
vorderingen te bespreken.
Het overleg over het ontwerp voor een
Overeenkomst inzake debeschermingvande
Rijn tegen chemische verontreiniging begon

echter steeds moeizamer te verlopen en
raakte in het najaar van 1975 ineen impasse.
De reden hiervoorwasdat Duitsland eerst de
EG-regeling wilde afwachten.
Men was namelijk bevreesd dat de Duitse
industrie in het Rijngebied in een ongunstige
concurrentiepositie zou komen te verkeren
indien alleen voor het Rijnstroomgebied een
verdrag tegen chemische verontreiniging van
kracht zou worden.
Gelukkig werd op 8december 1975inde EG
overeenstemming bereikt overdeinhoud van
de kaderrichtlijn zodat de onderhandelingen
over het Rijnchemieverdrag konden worden
voortgezet.
Tijdens de 3e ministersconferentie over de
Rijn op 1 april 1976te Parijs werd het
ontwerp voor een Rijnchemieverdrag door
de ministers goedgekeurd. Kort daarna op
25 mei 1976 te Bern werd men het eens over
een zoutverdrag.
Beide verdragen werden tijdens een
bijzondere bijeenkomst van ministers op
3 december 1976 te Bonn ondertekend.
Op diezelfde dag werd ook de overeenkomst
getekend waarbij de Europese Economische
Gemeenschap lid werd van de Internationale
Rijncommissie.
Pasin 1981kwamen deministersweer bijeen:
op 26 januari 1981 te Wassenaar en op
17november 1981 te Parijs. Centraal tijdens
deze 5e en 6e ministersconferentie stonden
de problemen in verband met de ratificatie
door Frankrijk van het zoutverdrag.
3. Zwarte-lijststoffen
Doordat de EG-richtlijn van 4 mei betreffende de lozingvangevaarlijke stoffen en het
Rijnchemieverdrag nagenoeg hetzelfde
stelsel kennen en bovendien de Europese
Economische Gemeenschap lid isvan de
Rijncommissie kunnen dewerkzaamheden in
beide kaders goed op elkaar worden
afgestemd.
Zo werd in beide kaders prioriteit gelegd bij
de problematiek van de zwarte-lijststoffen.
Ook was men gelijkgestemd over de keuze
van stoffen die het eerst bekeken moesten
worden, namelijk kwik, cadmium en de drins
(aldrin, dieldrin en endrin).
De tweede en derde serie van stoffen die na
de eerste serie bestudeerd zouden worden
waren ook nagenoeg gelijkluidend.
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TABEL II - .14stoffen diedoor de Internationale
Rijncommissie bestudeerd worden of bestudeerd zijn,daar
zij in aanmerking komen voor de zwartelijst.
lc selectie : kwik en kwikverbindingen
cadmium en cadmiumverbindingen
aldrin. dieldrin en endrin
2e selectie : chloordaan
heptachloor en heptachloorepoxide
DDT, D D D e n D D E
hexachloorcyclohexaan (alle isomeren)
hexachloorbenzeen
PCB's en PCT's
3e selectie

: endosulfan
hexachloorbutadieen
pentachloorfenol

carcinogene : arseen en arseenverbindingen
stoffen
benzidine en aanverwante verbindingen
benz(a)pyreen en benz(a)fluorantheen
^c selectie : benzeen
chloroform
tetrachloormethaan
1,2-dichloorethaan
trichlooretheen
tetrachlooretheen
o-, m-, p-chloornitrobenzeen
trichloorbenzeen
epichloorhydrine
vinylchloride
o-, m-, p-chlooraniline
1,1-dichlooretheen
1.2-

Bij de verdere selectie van stoffen begonnen
er meer verschillen te ontstaan. In de IRC
wilde men namelijk vooral aandacht besteden
aan die stoffen die voor het Rijnstroomgebied van belang zijn. Dat betekende dat
criteria alsgebruik ofproduktie vandestofin
het Rijngebied en de aantoonbaarheid in het
Rijnwater gehanteerd werden bij de keuze
van nieuwe stoffen.
Verschillen ontstonden ook doordat de Rijncommissie anders dan de EG prioriteiten
legde bij de keuze van carcinogene stoffen.
De situatie isinmiddels zodat de Rijncommissie 34 stoffen heeft aangewezen die
met voorrang bestudeerd moeten worden in
verband met een eventuele opname op de
zwarte lijst (tabel II).
Een deel van deze 34stoffen ismomenteel in
studie en van enkele isde studie al afgerond.
De overblijvende stoffen zullen op korte
termijn instudieworden genomen. Daarnais
het werk niet afgelopen want er zijn nog 49
stoffen waarvoor geen prioriteit isvastgesteld. De totale lijst van 83 stoffen die zo
ontstaan kan overigens tezijnertijd worden
uitgebreid. De overeenkomstige lijst van de
EG, waar overigens aldeze 83stoffen op
voorkomen, telt 129 stoffen.
Het in studie nemen van een bepaalde stof
betekent dat de landen informatie verstrekken over de produktie en het gebruik
van de stoffen, over de omvang van de
lozingen van die stoffen in de Rijn en over de
mogelijkheden om de lozingen te verminderen.
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Indien de stof in de EG dezelfde prioriteit
heeft en de stof ook doorde EG-commissie in
studie isgenomen, kan gebruik gemaakt
worden van de rapporten die de EG door
externe adviseurs laat opstellen. Deze
rapporten worden door de EG ingebracht in
het Rijnoverleg en komen zodus ook ter
kennis van het niet-EG-land Zwitserland.
Nadat de studie heeft uitgewezen dat de
betrokken stof inderdaad een probleem
vormt en dat er mogelijkheden zijn om
eventuele lozingen aan tepakken volgterhet
stadium waarin men tot overeenstemming
over grenswaarden moet zien te komen.
Ten opzichte vandeEG heeft deIRC daarbij
als voordeel dat het niet nodig isom ook
overeenstemming te verkrijgen over
kwaliteitsdoelstellingen voor het aquatisch
milieu.
Deze extra voorziening isin de EG nodig om
rekening te houden met de afwijkende
benadering van de zwarte-lijststoffenaanpak
door Groot-Brittannië.
Deze tegenstelling tussen Groot-Brittannië
en de rest van de EG was er zelfs de oorzaak
van dat de kaderrichtlijn van4mei 1976 bijna
getorpedeerd was.Uiteindelijk heeft men het
compromis aanvaard waarbij de kwaliteitsdoelstellingen benadering van Groot-Brittannië werd toegestaan. De kaderrichtlijn
was hiermee gered en daarmee indirect ook
het Rijnchemieverdrag. De problemen zijn
echter niet opgelost. Dit bleek wel tijdens de
behandeling van de kwikrichtlijn inde EG.
Het moeizaam bereikte compromis van de
kaderrichtlijn werd opnieuw ter discussie
gesteld en zorgde voor aanzienlijke vertraging.
Het voorstel vooreen kwikrichtlijn, datop 20
juni 1979 was ingediend, werd goedgekeurd
op 3 december 1981en op 22 maart 1982
aangenomen door de EG. De Rijncommissie
deed reeds op 19september 1979aan de
regeringen van de vijf Rijnoeverstaten het
voorstel voor een lozingsnorm voor kwik
afkomstig van de chlooralkali-industrie.
Op 28 december 1979werd over deze
aanbeveling overeenstemming bereikt,
dus 2jaar eerder dan in de EG.
Een dergelijk voorstel,dateen aanvullingvan
bijlage IVbijhet Rijnchemieverdrag inhoudt,
treedt pas in werking nadat het is ondertekend door alle 5 regeringen en de EEG.
Door de opstelling van Duitsland die de
regeling in Rijnkader pas officieel wilde
onderschrijven nadat daarover in
EG-verband overeenstemming was bereikt,
ishetvoorstel pasop 1 maart 1983inwerking
getreden. Overigens ishiermee niet aangetoond dat het Rijnoverleg over grenswaarden voor zwarte-lijststoffen beschouwd
kan worden alseen tweederangs gebeuren.
Een feit isimmers dat overeenstemming in
Rijnkader waarviervandetien EG-lidstaten
bij zijn betrokken een grote invloed heeft op
het overleg in de EG. De vier EG- en

Rijnlanden kunnen dan in Brussel een
gezamenlijk standpunt innemen en vormen
daarmee een sterk blok.
Al met alishet duszaak om inhet Rijnoverleg
voor te blijven op de onderhandelingen in
Brussel en zodoende de mogelijkheid te
hebben gezamenlijk invloed uit te oefenen.
De EG-kaderrichtlijn laat het overigens toe
dat een Lid-Staat of een aantal Lid-Staten
tezamen afwijkende voorschriften vaststellen,
mits deze voorschriften niet minder streng
zijn dan die welke de EG vaststelt.
De stof die na kwik aan de orde kwam was
cadmium.
Allerwegen werd aangenomen dat na de
moeizame totstandkoming van de kwikrichtlijn in de EG de volgende zwarte-lijststoffen snel in een richtlijn geregeld zouden
worden. Dat bleek een misvatting.
Debesprekingen inde EG overcadmium zijn
op 21 januari 1981 aangevangen en
stagneerden in 1982,wederom vanwege de
kwaliteitsdoelstellingenbenadering van
Groot-Brittannië en de eisvan Frankrijk dat
voor nieuwe bedrijven deze benadering
uitgesloten zou worden. Het overleg in
Rijnkader over emissie-grenswaarden voor
cadmiumlozingen ging inmiddels gestaag
voort.
Uiteindelijk isvrijwel gelijktijdig in beide
kaders overeenstemming bereikt: op 16juni
1983 in de EG en op 20juni 1983in de IRC.
Overigens betekent het feit dat voor bepaalde
stoffen een formele regeling met betrekking
tot emissiebeperkingen ontbreekt geenszins
dat er niet gewerkt wordt aan de terugdringing van de belasting van de Rijn. In de
periode dat discussiesinde Rijncommissie en
in haar werkgroepen plaatsvinden, wordt
reeds gewerkt aan de uitvoering van
saneringsmaatregelen en de totstandkoming
van de formele regelswerpt zijn schaduw
duidelijk vooruit.
Dit verschijnsel wasook bij kwik duidelijk
waar te nemen (afb. 1).Na de spectaculaire
daling van het kwikgehalte in het Rijnwater
in de jaren 1971 t/m 1974, iser nog steeds
sprake van een vermindering van de kwikbelasting zij het een meer geleidelijke. Ook
het cadmiumgehalte van de Rijn neemt de
laatste jaren voortdurend af (afb. 2).
Indit opzicht wasdeMaaserslechter aan toe;
van 1977 tot 1980 vertoonde de cadmiumconcentratie te Eijsden zelfs een lichte
stijging. Over lozingen van kwik uit andere
bronnen dan de chlooralkali-industrie isin
Rijnkader noggeen overlegop gang
gekomen. Dit integenstelling totdeEG waar
een voorstel voor een richtlijn betreffende
kwik uit andere bronnen dande chlooralkaliindustrie op 22 december 1982door de
Commissie bij de Raad is ingediend.
Voor wat betreft de drins (aldrin, dieldrin en
endrin) heeft studie uitgewezen dat een
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prioritaire behandeling niet gerechtvaardigd
is. Er bevindt zich slechts één producent in
het Rijnstroomgebied. De lozingdoor dit
bedrijf vindt plaats benedenstrooms van
Rotterdam. Men heeft in dit geval besloten
het overleg indeEG overdedrinsvolledigaf
te wachten endeeventuele grenswaarden die
door de EG worden vastgesteld over te
nemen. Het overleg in de EG is overigens
ook opgeschort, daar slechts twee landen
betrokken zijn namelijk Nederland
(produktie) en Groot-Brittannië (gebruik).
Ook over de stoffen chloordaan en
heptachloor ishet overlegopgeschort daarze
in het stroomgebied niet meer worden
gefabriceerd en ook niet meer in het
Rijnwater worden geloosd. Ook de EG gaat
geen richtlijnen voor deze stoffen uitwerken.
De stoffen DDT, hexachloorcyclohexaan
(HCH) en hexachloorbenzeen (HCB) spelen
voorwat betreft de lozingen geen belangrijke
rol in het stroomgebied van de Rijn. Men
heeft besloten deontwikkelingen inde EGaf
te wachten. De EG-commissie heeft aangekondigd dat zij voor de stoffen DDT en
HCH met voorstellen zal komen voor
richtlijnen. De hierin opgenomen emissiegrenswaarden zullen daarop ook in de
Rijncommissie onderwerp van discussie gaan
vormen.
Een groep stoffen ten aanzien waarvan
Nederland heeft aangedrongen op een
spoedige behandeling isde groep van de
PCB's. Deze komen inhet Rijnwater vooren
zijn uitermate persistent. Het probleem is
echter dat een aanpak van industriële
lozingen weinigeffect zalhebben, menzalhet
moeten zoeken in een beperking van het
gebruik van PCB's.
In het Rijnstroomgebied bevindt zichnogéén
bedrijf waar PCB's worden gemaakt. Het
bedrijf heeft aangekondigd deproduktie voor
eind 1983 te beëindigen. De hoeveelheid
PCB's diemet het afvalwater worden geloosd
is echter relatief gering en bedraagt naar
schatting ongeveer 1% van de totale vracht
bij Lobith. Voorzichtigheid ishier overigens
geboden want de beschikbare meetgegevens
van de Rijn zijn weinig betrouwbaar als
gevolg van de tot nu toe toegepaste storingsgevoelige analysemethode.
De overige lozingen zijn afkomstig van
diffuse bronnen en hangen samen met het
gebruik van PCB's in een groot aantal
uiteenlopende toepassingen. Het vermoeden
bestaat dat het gebruik van PCB's in de
Duitse steenkolenmijn, onder meer in
hydraulische systemen, een belangrijke bron
vormt. De studie isin Rijnkader nog niet
afgerond. Het isechter wel duidelijk dat men
zich vooral moet richten op een beperking
van het gebruik van PCB's en daarnaast op
een doelmatige inzameling en vernietiging
van afgewerkte PCB's en PCB-houdende
voorwerpen.

ug/1

_
_

0,9

0,8

t

î

2,34

1,31

\
'

+

•

Rijn

te Lobith

»

Maas

t.

E.jsden

0,7

—

0,6
0,5

y+

y \

—
_

0,4
0,3
0,2

\

\>

i

+

— » ^

+

"-*.

+

~^+

0,1
0,9

1

1

1

1972

1973

1974

[

1975

1

1976

1978

1979

1980

1

1

1981

1982

Afb. I - Concentratie totaalkwik, jaargemiddelde.

ag/l

10,0

+

9,0

7,0

• Ri]n
+ Maas

8,0

^ +

-

.o E i j „ d e n

/

6,0
S-,.0

\

4,0

/ +\
*-/ — -~. \

},G

-

t

+ —

_ _ — -1

. — +

•f

2,0
1,0
0,0

I

1972

1

1973

I

1974

|

1975

|
•

. " , - :

|

1977

|

1978

1

1979

|

19FS0

[
1981

|

1982

Afb. 2 - Concentratie totaalcadmium, jaargemiddelde.

Ook inandere kaderszoalsdeEG.de OECD
en de Parijse Conventie wordt hieraan
aandacht besteed.
Het Rijnchemieverdrag iswaarschijnlijk niet
het meest geschikte instrument en het lijkt
beter zichterichten opde EG,diereeds twee
richtlijnen over het gebruik en de verwijdering van PCB's heeft aangenomen. Een
verdere verscherping vande richtlijn isechter
gewenst, met name met hetoogophetnu nog
toegelaten gebruik van PCB'sinde mijnbouw
en in andere gesloten toepassingen.
In de Rijncommissie zalmen door middelvan
uitwisseling van informatie trachten het
probleem duidelijk te etaleren.
Pentachloorfenol en hexachloorbutadieen
worden in het Rijnwater aangetroffen.
Maatregelen ter beperking van deze stoffen
in industrieel afvalwater zijn voorgesteld en
op korte termijn zullen onderhandelingen
hierover beginnen. De EG-commissie heeft
de laatste hand gelegd aan een voorstel voor
een richtlijn betreffende pentachloorfenol.
Bij endosulfan komt direct in de herinnering
het incident op 23juni 1969 toen massale
vissterfte inde Rijn optrad alsgevolgvaneen
lozingvan dezestof.De laatstejaren lagen de
concentraties aan endosulfan meestal onder
de detectiegrens van 10nanogram per liter.

Dit rechtvaardigt dus nauwelijks een
prioritaire behandeling.
Het gaat hier slechts om één bedrijf (in
Duitsland) waar endosulfan geproduceerd
wordt. Het bedrijf heeft al diverse maatregelen getroffen omlozingen van endosulfan
te beperken.
Binnenkort zalmen trachten vasttestellenof
het mogelijk isom tot emissiegrenswaarden
te komen.
Er heeft in Rijnkader nog discussie plaatsgevonden over het herbicide 2,4,5-T. Deze
stof isin water weinig persistent en niet erg
toxisch en kan in het Rijnwater ook niet
aangetoond worden. Het gebruik van 2,4,5-T
is in Nederland niet toegestaan. Bij de
technische bereiding van 2,4,5-T kan er
echter een geringe hoeveelheid van het
uiterst toxische dioxine TCDD gevormd
worden die alsverontreiniging in 2,4,5-T
aanwezig blijft. De verdragstaten isgevraagd
erop toe te zien dat het dioxine-gehalte lager
blijft dan 0.1 ppm.
In feite voldoen alle landen aan deze eisen
TCDD kan niet aangetoond worden in het
Rijnwater.
Men heeft daarom besloten zich voorlopig
niet meer met deze stoffen bezig te houden
maar eventuele activiteiten van de EG af te
wachten.
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4. Carcinogene stoffen
Deze stoffen behoren in beginsel ook tot de
zwarte lijst. In Rijnkader worden deze
stoffen afzonderlijk bestudeerd.
Epidemiologische studies in de VS
suggereren dat er een statistisch verband zou
kunnen bestaan tussen de aanwezigheid van
toxische stoffen in rivierwater waaruit
drinkwater wordt bereid en de sterfte aan
bepaalde vormen van kanker. Dit wil echter
nog niet zeggen dat er ook een causaal
verband aanwezig is.Ook moet men
bedenken dat de mogelijke bijdrage via het
drinkwater in veel gevallen gering isin
vergelijking met de bijdrage via voedsel,
inademing e.d.
Toch geven de studieresultaten en de
resultaten van mutageniteitstesten met
geconcentreerde organische stoffen uit
Rijnwater, Maaswater en water uit de
Braasemermeer voldoende aanleiding om
apart aandacht te besteden aan de kankerverwekkende stoffen in het Rijnwater. In het
Rijnchemieverdrag gaat het om stoffen
waarvan isaangetoond dat zij in of via het
water een kankerverwekkende werking
hebben.
Bijde selectie vanstoffen voordeze categorie
speelt een rol het criterium van de aanwezigheid in het Rijnwater en de persistentie
in het water.
Aanvankelijk heeft men 3groepen van
stoffen uitgekozen voor nadere studie,
namelijk:
arseen en arseenverbinding, benzidine en
aanverwante verbindingen en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen met name
benz(a)pyreen en benz(a)fluorantheen.
Ten behoeve van deze studies zijn door de
EG-commissie externe adviseurs ingeschakeld die rapporten hebben opgesteld over de
milieu-eigenschappen van de stoffen en over
de industriële toepassingen.
Op basis van deze rapporten hebben nadere
discussies plaatsgevonden die voor wat
betreft arseen inmiddels zijn afgerond.
De conclusie ten aanzien van arseen luidt dat
het een stof iswaaraan een carcinogene
werking op de mens inof via het water wordt
toegeschreven en dat de stof daarom tot de
zwarte lijst behoort. Deze carcinogene
werking treedt echter pasopbij concentraties
die ver boven de concentraties in het
Rijnwater liggen. Het merendeel van het
arseen indeRijn isbovendien van natuurlijke
oorsprong of komt van diffuse bronnen.
Besloten isdaarom datergeen grenswaarden
voor lozingen worden vastgesteld. Zolang de
situatie rond arseen niet verandert zalde stof
in Rijnkader dus alsgrijze-lijststof worden
behandeld.
De studie naar benzidine heeft uitgewezen
dat deze stof bewezen carcinogeen isvoor de
mens (blaaskanker), er isechter geen bewijs
voor de werking 'in of via het water'. De

halfwaardetijd inwaterisslechts4uureneris
weinig gevaar voor bio-aecumulatie.
Benzidine wordt niet meer geproduceerd of
gebruikt in het Rijnstroomgebied, ook wordt
benzidine niet aangetoond in het Rijnwater.
Er zijn echter drie aanverwante verbindingen
bekend (3,3'-Dichloorbenzidine, orthoTolidine en ortho-Dianisidine) die wel in de
Rijn geloosd worden. Het isnog niet
duidelijk hoe het kankerrisico van deze
stoffen voor de mens beoordeeld moet
worden.
Van sommige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) wordt vermoed dat
ze een kankerverwekkende werking hebben
opdemens.Vooraldestoffen benz(a)pyreen
en benz(a)fluorantheen staan onder verdenking. Tot nu toe heeft men onvoldoende
bewijs voor de eventuele carcinogeniteit als
afzonderlijke stof kunnen leveren. Wel is
aangetoond dat teer, pek, roet en minerale
olie waarin deze verbindingen voorkomen,
een carcinogene werking hebben. Extra
aandacht voor deze stoffen isdus zeker op
zijn plaats.
Gelukkig isde concentratie aan PAK in het
Rijnwater de laatste jaren afgenomen onder
meer alsgevolg van de bouw van zuiveringsinrichtingen, terwijl ook de beëindiging van
de enige belangrijke industriële puntlozing
(een teerraffinaderij) hiertoe heeft
bijgedragen.
De belangrijkste verontreinigingsbron is
neerslag vanuit de atmosfeer (PAK worden
gevormd bij allerlei verbrandingsprocessen)
en de concentratie in regenwater isop
sommige plaatsen hoger dan de concentratie
in het Rijnwater. De opname via het voedsel
isvele malen groter (factor 100) dan via het
water.
De studie naar deze stoffen isniet afgerond
maar het valt niet te verwachten dat men
grenswaarden zal vaststellen voor lozingen.
5. Grijze-lijststoffen
De vermindering van de verontreiniging van
de Rijn door grijze-lijststoffen moet plaatsvinden met behulp van saneringsprogramma's
die door de nationale overheden moeten
worden opgesteld.
Voordat deze programma's definitief zijn
vastgesteld vindt er over de ontwerpprogramma's overlegplaats inde Rijncommissie teneinde tot een harmonisering
van de verschillende programma's te komen.
De IRC doet voorstellen voor gemeenschappelijke doelstellingen waarmee men
rekening moet houden bij het vaststellen en
de uitvoering van de saneringsprogramma's.
Als eerste ismen begonnen om voor chroom
dergelijke voorstellen vastgesteld te krijgen.
Het overleg resulteerde in een kwaliteitsdoelstelling van 50 /u.g/1 aan de monding van
de Rijn en kortgeleden heeft men ook
overeenstemming bereikt over emissie-

normen voor diverse chroomlozendc
industrieën.
De landen zijn nu uitgenodigd om op korte
termijn hun saneringsprogramma's voor
chroom op basisvan deze gemeenschappelijke doelstellingen in te dienen opdat er een
vergelijking gemaakt kan worden. In het
kader van de EG had een dergelijk
programma (in beknopte vorm) reedsin
september 1981 door de EG-landen
ingeleverd moeten zijn. De onderlinge
vergelijking van programma's, die ook hier is
voorgeschreven, heeft nog niets opgeleverd.
Na chroom zullen in Rijnkader de stoffen
nikkel, koper, zink en lood aan de beurt
komen. Het eerste overleg over gemeenschappelijke waterkwaliteitsdoelstellingen
voor deze 4 stoffen zal binnenkort plaatsvinden aan de hand van een Nederlands
voorstel. Bij het uitwerken van deze voorstellen moest geconstateerd worden dat de
bestaande EG-richtlijnen voor drinkwater,
viswater en zwemwater weinig houvast
boden daar normen voor de 4 metalen in
vergelijking met de huidige kwaliteit van het
Rijnwater zeerruimzijn. Voorde Rijn gaater
in ieder geval geen sanerende werking van
uit.
Een nieuw element dat zalworden ingebracht
is het probleem van het verontreinigde
sediment (baggerspecie).
6. Chloride
Hoewel hier niet uitgebreid op de zoutproblematiek ingegaan zalworden kan
volledigheidshalve wel geconstateerd
worden dat van geen der EG-richtlijnen
enige werking uitgaat ter vermindering van
de zoutlast van de Rijn.
In de drinkwaterrichtlijn iseen G-waarde
(richtwaarde) opgenomen van 200 mg/l. De
Lid-Staten zullen trachten deze waarde te
eerbiedigen. Een weinig stringente regeling
dus.
De EEG isgeen partij geworden bij het
Rijnzoutverdrag, onder meer omdat de
afspraken in dit verdrag afwijken van het
principe 'de vervuiler betaalt', een van de
beginselen van het eerste milieu-actieprogramma. Zoals bekend zal volgens het
Rijnzoutverdrag Nederland het meeste
bijdragen in de totale kosten (34%) voor de
injectie van 20 kgzout per seconde in de
diepe ondergrond.
Van Nederlandse zijde is,tijdens de
besprekingen over de EG-kaderrichtlijn,
gepleit voor het opnemen van chloride op de
grijze lijst, maar uiteindelijk heeft men van
dit verzoek afgezien in de veronderstelling
dat het Rijnzoutverdrag voor de gewenste
oplossing van het probleem zou zorgen.
Er is in EG-verband ook wel eens voorgesteld om te komen met een afzonderlijke
sector-gerichte EG-richtlijn voor alle
kalimijnen waarmee tevens de verschillen in
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concurrentiepositie tussen 'schone' en
vervuilende bedrijven kunnen worden
rechtgetrokken.
De EG-commissie isoverigens niet van plan
actie te ondernemen.
7. Conclusies
Het milieu-overleg in IRC-kader en
EG-kader beïnvloeden elkaar onderling
sterk.
De aanpak van de zwarte-lijststoffen komt in
de EG slecht van de grond, dit heeft een
nadelig effect op de totstandkoming van
aanbevelingen in de Rijncommissie.
De informatie-uitwisseling ende bestudering
van maatregelen betreffende zwarte-lijststoffen moeten in Rijnkader echter
onverminderd worden voortgezet.
Het feit dat er in de Rijncommissie overleg
plaatsvindt over bepaalde stoffen heeft op
zich reedseffect en leidt totverminderingvan
de belasting van de Rijn.
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respectievelijk 10mgen 18mgN0 3 -N/l,
hetgeen boven de maximaal toelaatbare
concentratie (EG-richtlijn) uitstijgt
(zie afb. 6B).
Bij een hogere denitrificatie (80%) liggen
deze concentraties lager: circa 2,3 mg N 0 3 N/l in 2000en4,1mgN0 3 -N/1in2025inhet
Centraal en Noordelijk zandgebied. In het
Zuidelijk en Oostelijk zandgebied zou men
dan in 2000 een concentratie aantreffen van
circa4mgN0 3 -N/1enin2025vancirca7mg
N0 3 -N/1. Opgemerkt dient te worden dat
naar verwachting de feitelijke concentraties
hoger kunnen zijn, omdat inde berekeningen
is uitgegaan van N-overschotten volgens
landbouwkundige normen (zie paragraaf 1).
Verantwoording
Het hier beschreven onderzoek maakt deel uit van een
bredere studie, uitgevoerd in opdracht van de Commissie
Lange Termijn Ontwikkelingen Milieubeleid (CLAT) en
gefinancierd door het Ministerie van VROM.
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De piekbelastingen op de rwzi worden
hydraulisch gezien langzaam groter, zonder
dat het aantal i.e.'seen overeenkomstige
stijging te zien geeft. Het creëren van een
grotere hydraulische capaciteit iszeer
kostbaar.

Door gebruik te maken van neerslagspreiding
en van de beschikbare berging inde rioolstelsels, wordt de aanvoer naar de rwzi
gereduceerd tot minderdan de gesommeerde
verplichtingen, zonder dat dit de
overstortingsfrequentie van de aangesloten
stelsels nadelig beïnvloedt.
In West-Friesland-Oost verwachten wij met
de realisatie van het besturingssysteem, een
goede en economisch verantwoorde
oplossing gevonden te hebben.
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KlVI-bijeenkomst over het Plan
Waterman
De Sectie Waterbeheer van het KIVI
(Koninklijk Instituut van Ingenieurs) houdt
op 17 mei 1984 een avondbijeenkomst over
de waterhuishoudkundige aspecten van het
Plan Waterman. De invloed op de
(Grond)waterhuishouding van het oude land
is één van de belangrijke deelaspecten van
het onderzoek naar de realiseerbaarheid en
de gevolgen van een kustuitbreiding voor
Zuid-Holland.
Tijdens de bijeenkomst zal ir. P. Hellinga
(RWS-Directie Noordzee) eerst een
algemeen overzicht geven van de resultaten
van het eind vorigjaar afgerond onderzoek.
Daarna zal ir. R. H. C. M. Awater
(RWS-DIV) nader ingaan op de gebruikte
grondwatermodellering en de problemen
daarbij ontmoet.
Tenslotte zal drs.J. W. Stellingwerff
(P.W.-Zuid-Holland) spreken over de
toepassing van demodellen bijhet onderzoek.
De avond zal onder leiding staan van
ir. F. Rutgers (lid bestuur Sectie Waterbeheer).
De aanvang is 19.30 uur.
Plaats KlVI-gebouw, Prinsessegracht 23.
Den Haag. Toegang gratis.
Gaarne tevoren telefonisch aanmelden bij
het secretariaat van de Sectie Waterbeheer,
de heer Van der Spiegel, tel. 070 -88 93 70.
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