Water(be)spiegelingen vaneenscheidendedirecteur
Drink- enIndustriewatervoorzieningVROM*

Na een periode van ruim 16jaar drinkwateractiviteiten ishet onmogelijk om in zo'n kort
tijdsbestek alle aspecten van de drinkwatervoorziening te behandelen. Ik heb een keuze
moeten maken en zal ingaan op de volgende
onderwerpen:
—de maatschappelijke en organisatorische
ontwikkeling van de drinkwatervoorziening;
—de bedreigingen van ons drinkwater;
—de planningsstructuur;
—de betekenis van deregulering, decentralisering, privatiseringen bezuinigingen voorde
drinkwatervoorziening.
Allereerst dan de maatschappelijke en
organisatorische ontwikkeling van de
drinkwatervoorziening in Nederland.
Het zal u bekend zijn, dat de cholera- en
typhusepidemieën in de vorige eeuw
aanleiding waren tot de oprichting van
waterleidingbedrijven. Het begon met
stedelijke waterleidingbedrijven, getuige ook
de honderdjarige vieringen die de laatste tijd
her en der plaatsvinden. De watervoorziening
op het platteland kwam door krachtige steun
van de Rijksoverheid vooralindeeerste helft
van deze eeuw tot stand. De oorsprong in
1913 van het vroegere Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening (RID) is hierop
terug te voeren. Het Rijk ontwierp
technische werken en zagtoe op de
uitvoering ervan.
De totstandkoming van de openbare
watervoorziening had mede tot gevolg dat de
waterleidingbedrijven zich collectief
organiseerden. Eerst op technisch gebied in
het KIWA (Keurings- en Speurwerkinstituut
van de Nederlandse waterleidingbedrijven
1948), later op administratief-bestuurlijk
gebied in de VEWIN (Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland 1952). Het zwaartepunt van de
overheidsbemoeienis verlegde zich allengs
van technisch-uitvoerend naar controlerend
en kaderscheppend voor de waterleidingbedrijven met betrekking tot de sectoren
volksgezondheid, milieu, waterhuishouding
en planologie. Ook voor de organisatie op
Rijksniveau bleef dit niet zonder gevolgen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de
oprichting van de huidige directie drink- en
industriewatervoorziening (directie D) als
onderdeel van het Directoraat-Generaal
voor de Milieuhygiëne.
De directie D isverantwoordelijk voor het
Rijksbeleid (denkt u hierbij aan het
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening en de Waterleidingwet) en
ondersteunt de regionale inspecteurs van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne bij
hun wettelijk toezicht op de waterleidingbedrijven. Directie Dende Inspectie worden

* Uitgesproken op 30 oktober jl. ter gelegenheid van zijn
afscheid van de Directie Drink- en Industriewatervoorziening van het ministerie van VROM.

Afscheid
Op 30 oktober 1984 heeft
dr. ir. B.C. J. Zoeteman afscheid genomen
als directeur van de Directie Lucht en ir.
P. J. Verkerk alsdirecteur van de Directie
Drink- en Industriewatervoorziening, beiden
van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Per 1 november 1984isde heer Zoeteman
benoemd tot directeur Hoofdsector Chemie
en Fysica van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne; per
eenzelfde datum isdeheer Verkerk benoemd
tot directeur van de Directie Lucht van het
ministerie.
Beide heren hielden bij die gelegenheid een
afscheidstoespraak. Dr. Zoetemans speech
was uiteraard 'luchtiger' dan die van
ir. Verkerk, zodat we ons tot diens
waterverhaal beperken.
hierin op onderzoekgebied bijgestaan door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM), waarvan het
vroegere RID sinds kort deel uitmaakt.
Deze organisatorische veranderingen zijn hoe kan het ook anders—gepaardgegaan met
de nodige vermindering van het totale
personeelsbestand dat zich op Rijksniveau
met de drink- en industriewatervoorziening
bezighoudt. Persoonlijk acht ik dit een goede
zaak. Als Rijksoverheid moet men zich strikt
beperken tot het kader- en voorwaardenscheppende beleid;deinvullingen uitvoering
behoren tot de verantwoordelijkheid van de
bedrijfstak zelf.
Er zijn echter grenzen. En die grenzen
worden bereikt zodra men beneden de
'critical mass' komt. Dat wilzeggen zodra je
niet meer adequaat, deskundig en slagvaardig op de ontwikkelingen zou kunnen
inspelen. De verleiding isgroot om bij een
goeddraaiende sector te zeggen dat het wel
wat minder kan. De drinkwatersector iszo'n
sector. Nederland kan met recht trotszijn op
de kwaliteit van zijn openbare watervoorziening. Er isechter maar weinig voor
nodigom dezemetzorgopgebouwde situatie
weer teniet te doen. De drinkwatervoorzieningzaldaarom - óók op Rijksniveau - altijd
een prioritaire aangelegenheid moeten zijn
en blijven. Ernstige incidenten met de
drinkwatervoorziening zijn wel het allerlaatste waar we op zitten tewachten om de
noodzaak van deze prioriteitstelling te
onderbouwen.
Gevaren
Ik kom dan tegelijk bij mijn tweede
onderwerp en dat isde vraag welke gevaren
ons drinkwater bedreigen.
Ik kan dat het beste toelichten door een
aantal schakels in de procesketen van het
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drinkwater eruit te lichten. Geschematiseerd
bestaat deze procesketen uit: de winning van
de grondstof, de drinkwaterbereiding en de
distributie van het water.
Allereerst de grondstof. Vanouds gaat in
Nederland de voorkeur uit naar de benutting
van zoet grondwater. Door de waterleidingbedrijven wordt zo'n 700 miljoen m3perjaar
opgepompt. Menigeen denkt hierbij aan
kristalhelder water dat na een jarenlang
verblijf in de poriën van een schoon zandmassief wordt opgepompt en ongezuiverd
direct in het leidingnet kanworden gebracht.
Biologisch gerijpt, zou u kunnen zeggen.
Ja, dat komt voor- zelfsinNederland - maar
helaas zijn er ook andere typen grondwater.
Veelal bevat het zandmassief onschuldige
verontreinigingen dietijdenszijn geologische
wordingsgeschiedenis zijn ingesloten; een
relatief eenvoudige zuivering isdan
voldoende om goed betrouwbaar drinkwater
te produceren. Echter in toenemende mate
worden de waterleidingbedrijven geconfronteerd met ernstige verontreinigingen die de
mens kunstmatig in of nabij het waterwingebied te weeg brengt. Illegale vuillozers en
waterleidingbedrijven hebben helaas één
ding gemeen, ze hebben allebei voorkeur
voor stille afgelegen gebieden.
Nitraat
Een ander ernstig probleem dat structureel
van karakter dreigt te worden, isde nitraatproblematiek oftewel de overbemesting.
Een op zich te respecteren afvalprodukt van
natuurlijke oorsprong drijft menig waterleidingbedrijf tot wanhoop. Het woord
'drijfmest' heeft hier een dubbele betekenis
gekregen. De waterleidingbedrijven zien nu
nog kans door allerlei kunstgrepen, zoals het
mengen van verschillende kwaliteiten water
beneden de nitraatnorm uit het Waterleidingbesluit te blijven. De tijd isniet ver
meer dat of winningsputten moeten worden
gesloten öf een extra kostbare zuiveringstrap
moet worden ingebouwd. Bestrijding aan de
bron via de Meststoffenwet en de Wet
Bodembescherming moet hier uitkomst
bieden. Een geruststellende factor isdat mijn
collega's van landbouw zich deze
problematiek terdege bewust zijn.
Zure regen
Ook de zure regen gaat ons mogelijk parten
spelen. In een langzaam voortschrijdend
proces dreigt plaatselijk een dalende pH van
het grondwater enzullenzwaremetalen inde
bodem kunnen uitlogen eninons grondwater
terechtkomen. Ook hier dringt een extra
zuiveringstrap zichdan aanonsop.Alle hoop
is hierbij gevestigd op de directie Lucht om
deze dreiging af te wenden.
Overigens met aldeze kundige zuiveringstechnieken dringen de waterleidingbedrijven
zich zelf ook een groot afvalprobleem op, te
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weten het zuiveringslib dat achterblijft in het
zuiveringsproces. De behandelingvanditslib
vormt nu en indetoekomst eenniette onderschatten probleem. De waterleidingbedrijven die zelf zoveel baat hebben bij een
schone bodem, zullen hiereen lichtend
voorbeeld moeten geven als het gaat om
afvalbeheersing.
Beregening
Naast deze vuilspuiterij die ons grondwater
in kwalitatieve zin bedreigt, zijn er ook nog
problemen van kwantitatieve aard. Ik noem
ueréén, dat isdeberegeninginde landbouw.
Niet dat ik de landbouwers geen goedkoop
grondwater gun, echter de totaal verschillende onttrekkingsvoorwaarden ook tussen
de provincies onderling, baren mij zorgen.
De neiging zal bestaan grotere onttrekkers
(waterleidingbedrijven en industrie) de
schade aan natuur en landbouw aan te
rekenen, terwijl het inwerkelijkheid een
collectieve 'schuld' betreft. Het zal-zelfs
met de Grondwaterwet in de hand - moeilijk
zijn om deze toestand achteraf te corrigeren.
Bepaald moedgevend isdat deze zaak veel
begrip ontmoet bijmijn collega's van
Waterstaat en Landbouw en een punt van
aandacht en gezamenlijke studie vormt.
Oppervlaktewater
Naast grondwater vormt ook oppervlaktewater een belangrijke grondstof voor de
drinkwaterbereiding. In Nederland wordt
hiervoor zo'n 300 miljoen m 3 perjaar aan
Rijn, Maas en IJsselmeer onttrokken. Meer
dan bij het grondwater zijn we hier
afhankelijk van hetgeen men ons bovenstrooms in de nabuurlanden België,
Frankrijk en Duitsland aan verontreinigingen voorschotelt.
Ikwilhier bepaald niet somber overzijn. Er
zijn duidelijk verbeteringen opgetreden in de
afgelopen jaren. Natuurlijk, er mankeert nog
van alles aan en het zal nooit goed genoeg
zijn, maar het gaat de goede kant uit. In de
relatie met onze zuiderburen mag de
instelling van de Technische Maascommissie
niet onvermeld blijven. Ik heb het genoegen
gehad hierin te kunnen participeren. Er is
sprake van een constructief overleg, waarin
gestaag vorderingen worden gemaakt. Ik heb
er vertrouwen in dat deze lijn kan worden
vastgehouden.
Drinkwaterbereiding
Ik noemde u drie schakels inde drinkwaterprocesketen. De eerste wasde grondstof, de
tweede isde drinkwaterbereiding.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat
uit grondwater tot nu toe op relatief
eenvoudige wijze uitstekend drinkwater iste
maken. De toekomst isechter niet zonder
zorgen.
Bij de bereiding van drinkwater uit opper-

d e heren Verkerk enZoeteman nemen afscheid vanelkaar.

vlaktewater zijn voor Nederlandse
omstandigheden twee methoden van belang.
Te weten de duininfiltratie en de opslag in
spaarbekkens. Daarnaast zijn er nog
varianten, zoals oevergrondwaterwinning,
ontzouting en rechtstreekse onttrekking van
oppervlaktewater waaropiknu nietnaderzal
ingaan.
Bij duininfiltratie moet u denken aan een
kunstmatige aanvulling van het grondwater
met voorgezuiverd rivierwater dat met lange
en grote transportleidingen naar het duin
wordt aangevoerd en via plassen, kanalen of
putten wordt geïnfiltreerd. Bij spaarbekkens
moet u denken aan grote waterreservoirs,
zoals in de Brabantse Biesbosch zijn
gerealiseerd. De duininfiltratie heeft zekerin
de beginperiode inde jaren vijftig en zestig
maar ook nu nog het duin behoed tegen
oprukkende woonbebouwing, overmatige
recreatie, wegdoorsnijdingen e.d. Kortom de
belangen van waterwinning en natuur en
landschap zijn niet altijd tegengesteld, zoals
men wel eens lichtvaardig stelt. Ook hier zijn
echter grenzen. In Zuid-Holland heeft het
I O D Z H (Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland) duidelijk
gemaakt dat wat de oppervlakte-infiltratie
betreft (dus de infiltratie via plassen en
kanalen) de grens bereikt is. Diepinfiltratie
via putten zalwaarschijnlijk wel aanvaardbaar kunnen zijn, zowel voor uitbreiding van
de waterwinning alsvoor plaatselijke
vervanging van de huidige oppervlakteinfiltratie. Een toepassing op praktijkschaal
moet dit leren.
Alle drie
Het zal u niet onbekend zijn uit de pers of uit
vakkringen dat bijde keuze tussen grondwater, duininfiltratie ofspaarbekkenwater de
emoties tussen de voor- en tegenstanders
hoog konden en nog kunnen oplopen. Mijn
mening is—na 16jaar lang in deze strijd te
zijn verwikkeld —dat met alle drie de
methoden goed en betrouwbaar drinkwater

is te bereiden. De één zaleens beter scoren
op deene parameter en deanderweeropeen
andere parameter. Belangrijker isdat de
methode alszodanig goed wordt toegepast.
Zo prefereer ik goed gezuiverd spaarbekkenwater boven grondwater dat van
twijfelachtige herkomst isof een gebrekkige
zuivering heeft ondergaan. Dit betekent
overigens niet dat ik de richtlijn verloochen
uit de Beleidsnota en het Tweede Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening, waar wordt gesteld dat de voorkeur
om redenen van kwaliteit, veiligheid en
kosten uitgaat naar zoet grondwater en
vervolgens naar het oppervlaktewater.
De verdeling en de bescherming van het
grondwater hebben we min of meer in eigen
hand; voor het oppervlaktewater zijn wein
hoofdzaak afhankelijk van het buitenland.
Treden er verontreinigingen in het
grondwater op dan betreft dit veelal een
beperkt aantal stoffen waar een doelgerichte
zuivering tegenover iste stellen. Bij het
oppervlaktewater gaat het om honderden
stoffen waarvan we vaak nog niet eens het
bestaan kennen, en die door een zeer
complexe zuivering moeten worden
verwijderd of gereduceerd. Kortom hier
wordt het lot van de consument meer in de
handen van detechniek gelegd.In Nederland
mag u hierop vertrouwen.
Distributie
Als laatste schakel inde drinkwaterprocesketen geldt de distributie. Dit iseen aspect
dat vaak onderbelicht blijft en bij velen
nauwelijks bekend is.Wist udat er in
Nederland naar schatting zo'n 200.000 km
waterleiding in de grond en in gebouwen is
verwerkt? Dit iseen lengte gelijk aan
vijfmaal de omtrek van de aarde. U begrijpt
dat een en ander weleen zorgvuldige
uitvoering en inspectie door het waterleidingbedrijf vergt. Een apart probleem
vormt de keuze van het leidingmateriaal met
het oog op de kwaliteitsverandering die het
drinkwater tijdens het transport door de
leidingen kan ondergaan. In de eerste plaats
is het mogelijk dat stoffen uit het leidingmateriaal oplossen in het drinkwater.
Met name isdit het geval bij loden en
koperen leidingen. Door het metaaloplossend vermogen van het drinkwater te
verlagen zal dit verschijnsel veelal binnen de
grenzen van het toelaatbare kunnen blijven.
Essentieel in dit opzicht isde doorvoering
van centrale deelontharding inde komende
jaren. De weg hiervoor isvrijgemaakt door
het onderzoek dat isverricht naar de
mogelijke relatie tussen de hardheid van het
water en het vóórkomen van hart- en
vaatziekten. Op de tweede plaats iser de
permeatie van organische microverontreinigingen door met name kunststofbuizen.
Een voorbeeld dat uzich allen nogwel

583

H 2 0 ( 1 7 ) 1984,nr. 24

herinnert van enigejaren geleden, isde
methylbromide-affaire in het Westland.
Dit door de tuinders gebruikte ontsmettingsmiddel penetreerde via de bodem in de
aldaar gelegen polyethyleen-waterleidingbuizen. Een breed fundamenteel onderzoek
naar de permeatieproblematiek wordt
binnenkort afgesloten. Kortom de distributie
van water isgeen sinecure en zalin de
toekomst een punt van grote zorg blijven.
Dat een schone bodem ook hierbij een
welkome zaak is,zal u duidelijk zijn.
In het verlengde van de distributie door
waterleidingbedrijven liggen achter de
hoofdkraan de huisaansluitingen die het
domein van de consument betreffen. Bij het
begrip conmsument moet u behalve aan de
huisbewoner ook denken aan openbare
gebouwen, fabrieken, ziekenhuizen,
recreatieverblijven e.d.Wat daar allemaal
door toedoen van deze consument nog mis
kan gaan, zal ik u besparen. Veel is daarbij
terug tevoeren oponverantwoorde 'doe-hetzelf-activiteiten. Aan eventuele problemen
bijwarmwatervoorzieningen, het vóórkomen
van legionella (veteranenziekte), het gebruik
van privé-ontharders, de watervoorziening
onder bijzondere en oorlogsomstandigheden
e.d. ga ik om des tijdswille maar voorbij.
Planning
Om de gevaren dieonsdrinkwater bedreigen
te bezweren, hebben we in de eerste plaats
goede waterleidingbedrijven nodig.Maar dat
is niet voldoende. De Rijksoverheid en de
lagere overheden zullen voor hen de nodige
condities moeten scheppen in milieuhygiënisch, planologisch en waterhuishoudkundig opzicht. De planning ishierbij een
geschikt hulpmiddel. Dat op dit terrein veel
in beweging is,zal u ook niet onbekend zijn.
Ik zal daar thans nader op ingaan.
Planning inde waterleidingsector iszo oud
als de waterleidingbedrijven. Een integrale
landelijke planning dateert echter pas van
later tijdstip. Er bestaan thans op
Rijksniveau een Beleidsnota en een Tweede
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening. (De Tweede Kamerbehandeling in het kader van de procedure
voor de planologische kernbeslissing werd
afgesloten op 16oktober 1984). Hierin
worden in de vorm van planologische en
waterhuishoudkundige reserveringen en
richtlijnen de eerdergenoemde condities
voor de totale drinkwaterprocesketen
gegeven. Ook worden echter de grenzen
aangegeven waarbinnen de waterleidingbedrijven vanwege andere belangen moeten
blijven.
Ter concrete invulling van het lange
termijnbeleid uit het structuurschema is door
de bedrijfstak in overleg met de overheid het
systeem van tienjarenplannen ontwikkeld.
Zo zalbinnenkort hetTweede Tienjarenplan

Eerste en Tweede Structuurschema stellen
op dit punt zwaar teleur.

Ir. P. .1. Verkerk.

ter goedkeuring aan de Minister van VROM
worden aangeboden. Dit systeem van
'revolving planning'zalhopelijk in 1985inde
Waterleidingwet zijn vastgelegd. De desbetreffende wetswijziging ismomenteel bij
de Tweede Kamer in behandeling.
De drinkwaterplanning isinbelangrijke mate
geworteld op het planningssysteem van de
ruimtelijke ordening. Relevant echter zijn
ook de recente ontwikkelingen op planningsgebied indesfeer vandemilieuhygiëne en de
waterhuishouding. De onlangs uitgebrachte
nota 'Meer dan de som der delen' vertelt u
daar meer over. Een vereenvoudiging na een
betere onderlinge afstemming van de grote
verscheidenheid aan plannen wordt nagestreefd. In de toekomst zullen naar
verwachting de sectorale Indicatieve
Meerjaren Programma's geheel often dele
opgaan in een jaarlijks uit te brengen IMPMilieubeheer. Een eerste proeve hiervan is
dit jaar verschenen.
Deze ontwikkelingen laten de drinkwaterplanning uiteraard niet onberoerd. Ik vind
het persoonlijk een heel goede zaak dat het
aantal planvormen op milieugebied door een
geïntegreerde benadering wordt teruggebracht. De drinkwaterplanning zou hierin
kunnen volgen door alseerste stap
Beleidsnota en Tweede Structuurschema
DIV in één nota (bijvoorbeeld als Derde
Structuurschema DIV) te integreren. Thans
aanwezige doublures worden dan
opgeheven, terwijl een verdere vereenvoudiging kan worden bereikt door (in
wisselwerking) voort te bouwen op de nota's
voor het milieubeheer en de waterhuishouding. Er blijft naar mijn mening wèl
behoefte bestaan aan een aparte drinkwaterplanning, vergelijkbaar met die van de
elektriciteitssector. Prima alsdit gebeurt in
de vorm van een derde structuurschema,
maar dan wel onder de voorwaarde dat de
p.k.b.-procedure binnen 1 à 1,5jaar kan
worden doorlopen. Mijn ervaringen met het

Veranderingen
Tenslotte dan nog aandacht voor
deregulering, decentralisatie, privatiseringen
bezuinigingen. Het zijn langzamerhand
gevleugelde woorden geworden.
Ten aanzien van de deregulering geldt als
belangrijkste en positieve uitkomst dat de
(deregulerings-) Commissie Geelhoed het
wetsontwerp dat de beleidsvorming en de
planning op drinkwatergebied regelt
- behoudens een aantal wijzigingsvoorstellen —accoord heeft bevonden.
Impliciet ligt hierin ook een positief oordeel
over de decentralisatie in de drinkwatersector opgesloten. Immers de rol van de
overheid ishierin teruggedrongen tot kadervormend en voorwaardenscheppend voor de
waterleidingbedrijven.
Een woord van waardering ishier op zijn
plaats voor de VEWIN, die als private
organisatie onder bepaald moeilijke
omstandigheden een welhaast publieke
functie uitoefent als het erom gaat een
integraal landelijk tienjarenplan optestellen.
Belangrijk isook dat de VEWIN als
spreekbuis voor de gezamenlijke waterleidingbedrijven de gesprekspartner voor de
centrale overheid vormt. Op deze manier is
een integrale en efficiënte doorwerking van
beleidsmaatregelen maar vooral ook van
onderzoekresultaten van RIVM en KIWA
naar de bedrijven toe gewaarborgd.
Bovendien vergemakkelijkt het de contacten
tussen de individuele waterleidingbedrijven
en de regionale inspecteurs van de volksgezondheid voordemilieuhygiëne, waardoor
onnodige conflicten bij het toezicht op de
waterleidingbedrijven worden vermeden.
De rol van de lagere overheden en met name
die van de provincies iszeer belangrijk.
Zowel in de Waterleidingwet alsop het
gebied van de verdere milieuhygiënische,
planologische en waterhuishoudkundige
wetgeving zijn aan de provincies vele taken
toebedeeld. Onder andere zijn zij belast met
de reorganisatie van de waterleidingbedrijven en de vergunningverlening voor de
grondwateronttrekking. In wezen hebben
Rijk en provincies ten opzichte van de
waterleidingbedrijven een vergelijkbare
taak, namelijk kaderscheppend en
voorwaarden stellend. Het Rijk stelt
algemene regels, bevordert de integratie op
landelijk niveau en de veiligstelling van de
grondstof over de grenzen heen.
De provincie doet dit op provinciaal niveau.
Het mag echter naar mijn mening nooit zo
worden dat Rijk en/of provincie taken in het
uitvoerende vlak van de waterleidingbedrijven overnemen; hiertoe isook de
bedrijfsplanning in het kader van het
tienjarenplan van de VEWIN te rekenen.
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Men zou dan in de verantwoordelijkheden
treden van de waterleidingbedrijven die een
wettelijke plicht tot de levering van
deugdelijk drinkwater hebben. De taak van
Rijk en provincies ligt op het gebied in de
adviserende, corrigerende, goedkeurende en
toezichthoudende sfeer.
Privatisering
Ten aanzien van het onderwerp privatisering
denk ik 'schone gedachten', maar wat zou je
nu echt kunnen doen. Particuliere waterleidingbedrijven? Gezien de verwevenheid
met de belangen van gemeenten, provincies
en Rijk zieikdat nietzitten.Wèlhoujeereen
idee aan over als het gaat om de keuze uit
andere denkbare organisatievormen. Ik kom
daar straks op terug alswe het onderwerp
bezuinigingen aansnijden.
Privatisering iswèl ineen heel ander vlak te
overwegen. U weet dat wein Nederland
aansturen opeen integrale milieuvergunning,
geplaatst in een systeem van algemene
regelgeving. Dit betekent enerzijds minder
vergunningen (minder bureaucratie,
slagvaardiger werken), anderzijds stelt het
eisen aan het toezicht op de naleving van de
algemene regels. In dit licht bezien iser
wellicht in de private sfeer plaats voor
inschakeling van keuringsinstituten, zoals
bijvoorbeeld het KIWA. In elkgevalishet de
moeite van onderzoeken waard.
Bezuinigingen
De bezuinigingen vormen een voortdurende
dreiging die ons allen boven het hoofd hangt
en die ook aan de drinkwatersector niet
voorbij gaat. Hierboven zijn de ontwikkelingen op Rijksniveau reeds geschetst.
De drinkwatersector op Rijksniveau heeft
flink ingeleverd. De bezuinigingdrukt echter
ook zwaar zijn stempel op de waterleidingbedrijven. Hier treedt het fenomeen op dat
goed geoutilleerde, deskundige en serviceverlenende waterleidingbedrijven door de
bezuinigingen dreigen af te glijden naar
bedrijven van middelmatige kwaliteit.
Weliswaar blijft men voldoen aan de eisen
neergelegd in de Waterleidingwet en het
Waterleidingbesluit, maar het houdt niet
over. Dat isnatuurlijk niet de bedoeling van
de Waterleidingwet. Die geeft een kader met
een grote verantwoordelijkheid voor de
bedrijfstak zelf. De VEWIN-aanbevelingen
zijn hiervan een voorbeeld. Zou deze
ontwikkeling zichvoortzetten danzoudat tot
een aanscherping van de Waterleidingwet
aanleiding kunnen geven. En dat zou weer
haaks staan op onze wens tot eenvoudige
regelgeving. Een interessante juridische
kluif; goed voor mijn opvolger. Bij het
onderwerp privatisering bracht ikhet aspect
bezuiniging in verband met de keuze van de
wenselijke organisatievorm van het
waterleidingbedrijf. Mijn ervaring isdat de

directies van de waterleidingbedrijven bijna
zonder uitzondering de kwaliteit van hun
drinkwatervoorziening voorop stellen. Beter
een goed dan een middelmatig bedrijf.
Helaas, maar ook begrijpelijk, isdit minder
het geval bij de bestuurderen van die
bedrijven, waarbij drinkwater maar één van
de onderwerpen in het totaal van de
begroting is.In hetgunstigstegeval profiteert
de consument in de vorm van een tariefsverlaging van een doorgevoerde bezuiniging,
in het ongunstigste geval wordt de bezuiniging
gebruikt om een tekort eldersinde begroting
te dekken. Kortom er iseen potentieel
wrijvingsvlak tussen de verantwoordelijkheid
van de directie enerzijds en die ene
bestuurder anderzijds. Mijn persoonlijke
opvatting (en opeendagalsvandaag neemik
de vrijheid die uit te spreken) isdat je zo'n
situatie niet moet creëeren. Belangrijker dan
welk reorganisatiecriterium dan ook —zeg
ik —:kies als rechtsvorm een overheids-NV
met deelneming vanprovincieen gemeenten.
Er ontstaat dan een collectief verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij alleen het drinkwaterbelang telt, men kostendekkend zal
werken en de consument het beste afis.
En daar gaat het tenslotte toch om!

• •

•

Gifvondst: woningbouw in
Loon op Zand gaat niet door
Het grondwater onder een terrein in de
Noordbrabantse gemeente Loon op Zand is
dermate ernstig vervuild dat de daar
geplande bouw van 34 premie a-woningen
niet door kan gaan. Een onderzoek,
uitgevoerd in opdracht van het Bouwfonds
Zuidnederlandse Gemeenten, heeft
uitgewezen dat het grondwater chloorwaterstoffen (met name trichloorethyleen),
fenolenen ammoniak bevat.Desaneringvan
het 7,6 hectare grote terrein is inmiddels
opgenomen in het provinciale bodemsaneringsprogramma 1985.
Uit een aanvullend onderzoek zal moeten
blijken of en in welke mate de chemicaliën
zich via het grondwater verder hebben
verspreid. In verband met de mogelijke
verdere verontreiniging van het grondwater
isaan bewoners van de aangrenzende buurt
geadviseerd voorlopig geen water te
gebruiken uit eigen geslagen putten en
bronnen. Dat water wordt gebruikt voor de
bedsproeiing van tuinen. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
Loon op Zand isde verontreiniging te wijten
aan de vorige gebruikers van de grond. In de
vijftiger jaren was op het terrein een
leerlooierij gevestigd en later een
meubelmakerij.
Met de bouw van acht van de 34 geplande

woningen zou eind dit jaar worden gestart.
De gemeente heeft voor die bouw al een
ander terrein ophetoog,maarde provinciale
inspectie voor de volkshuisvesting heeft voor
het gebruik daarvan nog geen toestemming
verleend. Het isnog niet bekend waar de
overige 26 woningen zullen worden
gebouwd. De woningbestemming van het
nu nog verontreinigde terrein blijft wel
gehandhaafd. (ANP)

Fries water duurder
De NV Waterleiding Friesland gaat drastisch
bezuinigen. De investeringen die het bedrijf
in 1985 wil uitvoeren zijn begroot op ruim
15 miljoen gulden. Vorigjaar werden de
investeringen voor 1984nogbegrootopƒ 24
miljoen en voor 1985ƒ 22 miljoen. Diverse
investeringen, zoals het aanleggen van
nieuwe leidingen, het inrichten van nieuwe
wingebieden en de bouw van een nieuw
pompstation zullen naar alle waarschijnlijkheid worden uitgesteld.
Het investeringsprogramma voor 1985 ruimt
de meeste plaats in voor de kwaliteitsverbetering (onderhoud en herstel) van de
hoofdleidingen: ƒ 8.600.()()(),-.Daarnaast is
ereen bedrag vanƒ 1,5 miljoen begroot voor
de vervanging van diesels en de elektrische
verdeelinrichting in het pompstation te
Noordbergum.
De bezuinigingen hebben hunweerslagopde
tarieven voor waterlevering. Uit de
exploitatiebegroting 1985blijkt dat in 1985
een verlies zal worden geleden van
ƒ 1.996.000,-bij handhaving van de huidige
tarieven, terwijl voor ditjaar een verlies van
ƒ 567.000,-wordt verwacht.
De tarieven gaan per 1 januari 1985 omhoog
met 2,8%. In dit percentage is 1,6%
begrepen voor de hardheidscorrectie in het
pompstation te Noordbergum.
Bij de begroting van de inkomsten uit
waterverkoop isrekening gehouden met een
opbrengstvermindering in 1985 van
ƒ 545.000,—alsgevolg van de verwachte
daling van het waterverbruik door de
invoering van de superheffing op te veel
geproduceerde melk.Anderzijds isuitgegaan
van een licht herstel van het waterverbruik
ten opzichte van 1984. In de komende jaren
wordt uitgegaan van een groei van het
waterverbruik van 1% perjaar. Ten aanzien
van het aantal aansluitingen wordt gerekend
op een toename van 2.500 per jaar. Men wil
er naar streven detariefsverhogingen voorde
komende jaren zogeleidelijk mogelijk te
laten verlopen.
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