EG-richtlijnen enhunbetekenis voorde waterleidingbedrijven
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Voordracht uit de 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en degevolgen voor de waterleidingbedrijven",
gehouden aan de TH Delft op 6en 7januari 1983.

1 Hoe werkt de EG?
De titel van mijn voordracht luidt:
'EG-richtlijnen en hun betekenis voor de
waterleidingbedrijven'.
Nu kan ik meteen met de deur in huis vallen
en u opsommen welke EG-richtlijnen er zijn,
wat hun inhoud isen wat hun betekenis is
voor de waterleidingbedrijven. Het lijkt mij
evenwel gewenst om die verhandeling nog
even uit te stellen en eerst met ustil te staan
bij de Europese Gemeenschap zelve en de
wijze waaropdieGemeenschap functioneert.
Ook ishet nuttig u iets te vertellen over
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Eureau, de organisatie van waterleidingassociaties indeEG, diealsdoelheeft de EG
te beïnvloeden waar het EG-beleid betreft
dat van betekenis isvoor de waterleidingbedrijven en de mogelijkheden, belangen en
wensen van de waterleidingbedrijven aan de
EG bekend te maken.
Allereerst dan de EG zelve.
Zoals u bekend is,zijn thans tien landen
aangesloten bij de EG. In artikel 2van het
Verdrag van Rome staat de omschrijving te
lezen van de taak die de Gemeenschap is
opgelegd:
'Harmonische ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele
Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een toenemende
verbetering van de levensstandaard en
nauwere betrekkingen tussen de in de
Gemeenschap Verenigde Staten'.
Om deze mooie taak uit te voeren zijn vier
instellingen in het leven geroepen.
a. De Ministerraad
Deze Raad issamengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten.
Iedere regering vaardigt één van haar leden
af. Formeel bestaat de Ministerraad dus
thans uit 10 leden.
De samenstelling van de Raad hangt af van
de behandelde onderwerpen.
Hoewel de Minister van Buitenlandse Zaken
min of meer wordt beschouwd alsde 'voornaamste' vertegenwoordiger van zijn land in
de Raad, nemen de sectorministers hetzij
alleen, hetzijaandezijde vande Ministervan
Buitenlandse Zaken aan de zittingen deel.
Het voorzitterschap van de Raad wisselt om
de zes maanden tussen de lidstaten.
De Ministerraad wordt bijgestaan door een
'Comité van Permanente Vertegenwoordigers' en door groepen van experts.

b. De Europese Commissie
De Europese Commissie ishet beleidsvoorbereidend instrument van de
Ministerraad. Voor de uitvoering van haar
taken stelt zijcommissiesvandeskundigen in.
De Commissie bestaat uit 14leden welke
door de regeringen in onderling overleg
worden benoemd. De leden van de
Commissie dienen gedurende hun hele
ambtsperiode (4 jaar) onafhankelijk op te
treden, zowel tegenover alle regeringen als
tegenover de Ministerraad.
De Commissie isuitsluitend verantwoording
schuldig aan het Europees Parlement. Alleen
het Parlement kan door het aannemen van
een motie van afkeuring het automatisch
aftreden van de Commissie bewerkstelligen.
c. Het Europees Parlement
De leden van het Europees Parlement
oefenen de democratische controle uit op de
acties van de Europese Commissie en zien
erop toe dat de Commissie zijn rol als
vertegenwoordiger van de belangen van de
Gemeenschap blijft vervullen. Volgens het
Verdrag van Rome moet het Parlement over
de voornaamste voorstellen van de
Commissie worden geraadpleegd alvorensde
Ministerraad zich daarover uitspreekt.
Op 7en 10juni 1979hebben de Europeanen
voor het eerst rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement
gekozen. Het parlement bestaat uit
434 leden, waarvan Nederland er 25 mag
kiezen.
d. Het Hof van Justitie
Het Hof van Justitie bestaat uit 11 rechters
die door de regeringen in onderlinge
overeenstemming worden benoemd.
Het Hof moet de eerbiediging van het recht
bij de toepassing van de Verdragen verzekeren.
Tenslotte moet nogworden vermeld dat de
Raad en de Commissie worden bijgestaan
door het Economisch en Sociaal Comité. Dit
Comité issamengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen die
in het economische en sociale bestel een rol
spelen. Bij vele beslissingen moet het vooraf
worden geraadpleegd, en het kan op eigen
initiatief meningen naar voren brengen.
En dan iser nog de Rekenkamer. Deze
onderzoekt de rekeningen van de
Gemeenschap en van alle door de Gemeenschap opgerichte organen, verifieert de
wettigheid en de regelmatigheid van de
ontvangsten en uitgaven, gaat na of een goed
financieel beheer wordt gevoerd en brengt
aan de instellingen van de Gemeenschap
verslag uit.
De EG beschikt overeen uitgebreide
ambtelijke organisatie. De activiteiten zijn
verdeeld over twintig Directoraten-Generaal
en een aantal stafdiensten.

In het kader van onsonderwerp isspeciaal
van betekenis Directoraat-Generaal nr. XI:
'Milieuzaken, consumentenbelangen en
nucleaire veiligheid'. Dat DirectoraatGeneraal isgesplitst in twee Directoraten,
te weten:
—Directoraat A -Bescherming enverbetering
van het milieu
Met als taakvelden:
1. bescherming en beheer van water;
2. voorkoming en vermindering van andere
verontreinigingen dan van water;
3. bescherming en beheervanderuimte,het
milieu en de natuurlijke hulpbronnen economische aspecten en bewustmaking.
- Directoraat B - Bescherming en
bevordering van consumentenbelangen
Met als taakvelden:
1. bescherming van de gezondheid van de
consument;
2. bevordering consumentenbelangen.
Voor de waterleidingbedrijven ishet milieuprogramma van de EG van bijzondere
betekenis.
De staatshoofden en regeringsleiders in
vergadering bijeen op 19en 20oktober 1972
in Parijs, hebben verklaard dat 'de
economische expansie, welke geen doel op
zichzelf vormt bij voorrang de mogelijkheid
moet scheppen om de verschillen in levensomstandigheden te verminderen. Zij moet
met deelneming van alle sociale partners
worden nagestreefd. Zijmoet tot uitdrukking
komen door een verbetering zowel van de
kwaliteit van het bestaan alsvan de levensstandaard. Overeenkomstig het Europese
vernuft moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de onstoffelijke waarden en de
bescherming van het leefmilieu, ten einde de
vooruitgang dienstbaar te maken aan de
mens'.
Deze wil om de werkzaamheden van de
Gemeenschappen af te stemmen op de
verbetering van niet alleen de levensstandaard maar ook van de levensomstandigheden en de kwaliteit van het
leven, is nog duidelijker naar voren gekomen
in lid 8 van hun verklaring. De staatshoofden
of regeringsleiders wijzen op het 'belang van
een politiek in de gemeenschap inzake
milieubescherming'. Te dien einde nodigen
zijde instellingen vandegemeenschap uitom
vóór 31 juli 1973een actieprogramma met
nauwkeurig tijdschema vast te stellen.
En zo ontstonden in de loop derjaren drie
milieuprogramma's, waarvan het meest
recente het milieuprogramma 1982-1986is.
De heer Fairclough heeft ons zojuist
geïnformeerd over de inhoudelijke kant van
die milieuprogramma's.
Eén van de mogelijkheden waarover de
Europese Gemeenschap beschikt om te
komen tot het treffen van maatregelen isde
uitvaardiging van richtlijnen.
Het kenmerk van een richtlijn isdat de
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inhoud daarvan verbindend isten aanzien
van het te bereiken resultaat. De praktijk is
dat de inhoud van de richtlijn moet worden
opgenomen in de nationale wetgevingen.
Daarbij moet er nationaal op worden
toegezien dat de richtlijnen worden
nageleefd en moeten de lidstaten op gezette
tijden over de naleving van die richtlijnen
rapporteren aan de Europese Commissie.
Een richtlijn komt nu alsvolgt tot stand:
- de Europese Commissie bepaalt datereen
richtlijn moet komen voor een zeker
onderwerp;
- zij stelt ter voorbereiding van de richtlijn
een ambtelijke commissie van deskundigen
in;
- deze commissie van deskundigen stelt de
concept-richtlijn op;
- de Europese Commissiezendtdeconceptrichtlijn naar de Ministerraad;
- de Ministerraad vraagt om advies aan:
• het Comité van Permanente Vertegenwoordigers; dit betekent op nationaal niveau
interdepartementaal overleg;
• het Europees Parlement;
• het Economisch en Sociaal Comité;
- de concept-richtlijn komt met advies terug
in de Ministerraad;
- de Ministerraad stelt de richtlijn vast.
Indien een richtlijn wordt opgesteld, die van
betekenis isvoor de waterleidingbedrijven, is
het zaak om ineen zovroegmogelijk stadium
bij de opstelling te worden betrokken.
Nationaal kan men proberen een waterleidingdeskundige voor te dragen om zitting
te nemen in de ambtelijke commissie van
deskundigen. Voortsishet nodigom lopende
de opstelling van de concept-richtlijnen
contact te onderhouden met de Nederlandse
vertegenwoordiger(s) in de commissie van
deskundigen.
Is de concept-richtlijn inde Ministerraad
aangeland dan kan men proberen de
nationale minister teadviseren omtrent hetin
de Ministerraad in te nemen standpunt.
Eureau isvoornamelijk opgericht om internationaal de gemeenschappelijke belangen
van de leden tebehartigen bijdeopenbare en
de ambtelijke organen van de Europese
Gemeenschap.
2. Hoe werkt Eureau?
Op 21 maart 1975werd, onder de naam
Eureau, opgericht de Unie der Verenigingen
van waterleidingbedrijven uit landen van de
Europese Gemeenschap. Hiermede kreeg de
wens van de waterleidingorganisaties in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Nederland gestalte om een
unie van de georganiseerde bedrijfstakken in
de EG-landen op te richten.
De statuten vermelden de doelstellingen van
de unie:
1. de studie van alle wetenschappelijke,
technische, economische, administratieve en

juridische problemen die betrekking hebben
op de winning, de behandeling en de
distributie van water in de landen van de
Europese Gemeenschap, gezamenlijk te
bevorderen en te ontwikkelen;
2. alle maatregelen te beramen, voor te
stellen, te bevorderen en te nemen die in het
kader van het algemeen belangnuttigzijn om
die problemen op te lossen en om die
oplossingen in toepassing te brengen;
3. degemeenschappelijke belangen van haar
leden te bevorderen bijde openbare of
private communautaire instellingen, die
problemen aangaande de winning, de
behandeling endedistributie vanhetwater te
behandelen krijgen;
4. bij de Europese Gemeenschap belangstelling voor die problemen te wekken.
De werkzaamheden van Eureau geschieden
onder toezicht van het bestuur met de
volgende taak:
—beheer van de zaken van de vereniging;
—instandhouding en toezicht op het
secretariaat;
—aanwijzing van delegaties die Eureau
vertegenwoordigen bij de EG;
—instelling van studiecommissies en werkgroepen en opstelling van hun taakomschrijving en werkprogramma's.
De oprichters van Eureau zijn:
Voor België
—Nationale Vereniging der Waterleidingbedrijven (NAVEWA).
Voor Duitsland
—Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches.
—Bundesverband der deutschen Gas- und
Wasserwirtschaft.
Voor Frankrijk
—Syndicat Professionnel des Distributeurs
d'Eau.
Voor Italie
—Federazione Nationale Aziende
Munipalizzate Gas Acqua Varie.
Voor Luxemburg
—Association Luxembourgeoise des
Services d'Eau (ALUSEAU).
Voor Nederland
—Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN).
Naderhand zijn toegetreden:
Voor Engeland
—National Water Council.
Voor Denemarken
—Dansk Vandteknisk Forening.
Voor Ierland
Association of City and County Managers.
Behoudens Griekenland nemen derhalve
thans allelanden vandeEG deel aan Eureau.
Naast gewone leden kent Eureau ook geassocieerde leden. Dat zijn die leden die
belangstelling hebben voor het werk van
Eureau, maar waarvan de landen van
herkomst geen lidzijn van de EG. Thans zijn
de waterleidingorganisaties van Zwitserland

en Spanje geassocieerd lid van Eureau.
Het feitelijke werk binnen Eureau wordt
gedaan door de volgende Commissies:
- EU 10, Watermeters en-meting
- EU 11. Waterkwaliteit
- EU 12, Binneninstallaties
- EU 13,Waterkwaliteit en-behandeling
- EU 14,Harmonisatie van technische
voorschriften.
Ieder bij Eureau aangesloten land isdoor
deskundigen in deze Commissies vertegenwoordigd. De werkzaamheden geschieden
onder toezicht van het Bestuur.
Zoals eerder opgemerkt probeert Eureau als
zodanig vooral alsgesprekspartner op te
treden van, en invloed uit te oefenen bij de
organen van de Europese Commissie.
De visies die Eureau ontwikkelt ten aanzien
van de richtlijnen, dienen evenzeer als
leidraad voor het nationaal overleg met
vertegenwoordigers inde commissies van
deskundigen die richtlijnen voorbereiden of
aanpassen en voor eventueel overleg met de
nationale minister(s).
Het leek mijdienstig u,vooreen goed begrip,
voorafgaand aan het eigenlijke onderwerp
van mijn voordracht, deze informatie overde
werkwijze van EG en Eureau te verschaffen.
Met name mijn commentaar bij de nu te
behandelen richtlijnen isvoor een belangrijk
deel geënt op de inzichten van Eureau.
3. Om welke richtlijnen gaathet?
De titel van dezevakantiecursus is: Europees
milieubeleid en de gevolgen voor de
waterleidingbedrijven.
In dat kader zijn de volgende richtlijnen van
bijzonder belang voor de waterleidingbedrijven.
Richtlijn nr. 751440 van 16juni 1975
Vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater
dat is bestemd voor de produktie van
drinkwater.
Richtlijn nr. 761464 van 4mei 1976
Verontreiniging veroorzaakt door bepaalde
gevaarlijke stoffen die inhet aquatisch milieu
van de Gemeenschap worden geloosd.
Richtlijn nr. 791869 van 9oktober 1979
Meetmethodes en de frequentie van de
bemonstering en de analyse van het
oppervlaktewater dat isbestemd voor
produktie van drinkwater in de lidstaten.
Richtlijn nr. 80/68 van 17december 1979
Bescherming van het grondwater tegen
verontreiniging veroorzaakt door de lozing
van bepaalde gevaarlijke stoffen.
Richtlijn nr. 801778 van 15juli 1980
Kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water.
Bovenstaande opsomming is chronologisch
naar het tijdstip van officiële vaststelling van
de betreffende richtlijnen.
Voor een overzichtelijke behandeling zal die
volgorde onderstaand niet worden aangehouden.
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Allereerst zal aandacht worden besteed aan
de richtlijn voor het aquatische milieu (76/
464), vervolgens de richtlijnen die
betrekking hebben op de kwaliteit van het
oppervlaktewater (75/440) en het grondwater (80/68). Daarna de richtlijn voor de
kwaliteit van het drinkwater (80/778) en
tenslottede richtlijn meetmethodes (79/869).
Ik zal daarbij een korte samenvatting geven
van de inhoud van de richtlijnen en kort de
betekenis voor de waterleidingbedrijven
schetsen.
Naast de nu genoemde richtlijnen met
bijzondere betekenis voor de waterleidingbedrijven, moet voor de volledigheid nog
melding worden gemaakt van:
- Richtlijn 75/439 inzake de verwijdering
van afgewerkte olie;
- Richtlijn 75/442 betreffende afvalstoffen;
- Richtlijn 78/319betreffende toxische en
gevaarlijke afvalstoffen.
Ook die richtlijnen hebben meer of mindere
betekenis voor de waterleidingbedrijven.
Vanwege de beperkte tijd zalikze verder
onbesproken laten.
In dit kader moet mijn voordracht ook
worden beschouwd alseen introductie in de
problematiek, die door volgende sprekers
verder zal worden uitgewerkt.
4. Richtlijn nr. 76/464
Verontreiniging veroorzaakt door bepaalde
gevaarlijkestoffen dieinhetaquatischmilieu
van de Gemeenschap worden geloosd
a. Inhoud van de richtlijn
• De richtlijn istot stand gekomen omdat de
lidstaten het dringend noodzakelijk achten
dat een algemene en gelijktijdige actie wordt
ondernomen ter bescherming van het
aquatisch milieu van de Gemeenschap tegen
verontreiniging, met name door bepaalde
stoffen, die persistent, toxisch en bioaccumuleerbaar zijn.
• Opgesteld islijst I,waarop gevaarlijke
stoffen zijn vermeld waarvan delozinggeheel
moet worden beëindigd, onder andere
organische halogeenverbindingen,
organische fosforverbindingen, organische
tinverbindingen, stoffen waarvan is
aangetoond dat zij in of viawater een
kankerverwekkende werking hebben, kwik
en kwikverbindingen, cadmium en
cadmiumverbindingen, persistente minerale
oliën en uit aardolie bereide persistente
koolwaterstoffen.
• Opgesteld islijst II,waarop gevaarlijke
stoffen zijn vermeld waarvan de lozing moet
worden beperkt, onder andere een groot
aantal metalen, biociden, stoffen met een
schadelijke werking op de smaak en/of geur
van produkten uit het wateren bestemd voor
de mens,anorganische fosforverbindingen en
elementair fosfor, niet-persistente minerale
oliën en uit aardolie bereide niet-persistente
koolwaterstoffen, Cyaniden, fluoriden en

stoffen die ongunstig inwerken op de
zuurstofbalans, met name: ammoniak en
nitrieten.
• De lidstaten nemen alle passende maatregelen ter beëindiging van de verontreiniging door de gevaarlijke stoffen van
lijst Ien ter vermindering van de verontreiniging door de gevaarlijke stoffen van
lijst II.
• De richtlijn geeft vervolgens de
randvoorwaarden aan waarbinnen de
lidstaten uitvoering dienen te geven aan de
doelstelling van de richtlijn.
• De richtlijn iseen kaderrichtlijn, die door
middel van uitvoeringsrichtlijnen voor de
stoffen uit lijst Iin toepassing moet worden
gebracht.
Deze uitvoeringsrichtlijnen hebben in de
eerste plaats betrekking op rechtstreekse
industriële lozingen in het watermilieu.
Daarnaast zalechter inbepaalde gevallen een
brede aanpak moeten worden ontwikkeld
om de vervuiling alsgevolg van de lozing van
bepaalde stoffen in verschillende milieucomponenten (water, lucht, bodem) of op
indirecte of verspreide wijze, te beëindigen.
In de onderhavige richtlijn worden, afgezien
van kwik en cadmium, in lijst Igeen
afzonderlijke stoffen genoemd, maar families
of groepen van stoffen. Inmiddels isdoor de
Commissie een eerste selectie van stoffen
gemaakt, die in lijst Idienen te worden
opgenomen. Eén van de volgende sprekers
zalzeker ingaan opdewijze vanselectiezoals
die door de Commissie isgevolgd.
b. Betekenis voor de waterleidingbedrijven
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze
richtlijn van grote betekenis isvoor de
waterleidingbedrijven. De verwijdering van
de genoemde gevaarlijke stoffen isthans één
van de belangrijkste doelen van de
zuiveringssystemen. De waterleidingbedrijven hebben altijd betoogd dat lozing
van de hier aan de orde zijnde stoffen en
verbindingen niet plaats zou mogen vinden
dan wel tot het uiterste minimum zou moeten
worden beperkt. De richtlijn biedt het kader
waarbinnen die doelstelling dient te worden
bereikt.
Stof voor stof moet nu uitvoerig worden
gegeven aan de bepalingen van de richtlijn.
Helaas verloopt dit proces traag.
Alleen kwik isdefinitief geregeld;cadmium is
in een vergevorderd stadium van voorbereiding.
5. Richtlijn nr. 75/440
Vereiste kwaliteit vanhet oppervlaktewater
dat is bestend voorde produktie van
drinkwater.
a. Inhoud van de richtlijn
• De richtlijn heeft betrekking op de eisen
waaraan de kwaliteit van zoet oppervlaktewater, dat gebruikt wordt ofbestemd isom te

worden gebruikt voor de produktie van
drinkwater, moet voldoen.
• Het oppervlaktewater wordt ingedeeld in
drie groepen van grenswaarden: de
kwaliteitsklassen A1, A2 en A3.Met behulp
van een getalswaarde worden iniedere groep
in totaal 46 fysische, chemische en microbiologische kenmerken gegeven. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen zogenoemde
imperatieve waarden en richtwaarden.
• Indien de getalswaarden van de
kenmerken in groep A1 niet worden overschreden dan wordt ervan uitgegaan dat dat
oppervlaktewater met een eenvoudige
fysische behandeling en desinfectie tot
drinkwater kan worden gezuiverd. Als
voorbeeld voor die zuivering wordt
genoemd: snelle filtratie en desinfectie.
• Indien de waarden van de kenmerken niet
boven die van groep A2 uitgaan wordt
verondersteld dat een normale fysische en
chemische behandeling en desinfectie
voldoende zal zijn. Als voorbeeld voor de
zuivering wordt genoemd: voorbehandeling
met chloor, coagulatie, uitvlokking,
decanteren, filtratie en desinfectie.
• Vallen de getalswaarden van de
kenmerken in groep A3 dan iseen grondige
chemische en fysische behandeling, raffinage
en desinfectie nodig, bijvoorbeeld: chloorbehandeling op het 'break-point', coagulatie.
uitvlokking, decanteren, filtratie, raffinage
(actieve kool), desinfectie (ozon en chloor).
• Iedere lidstaat moet vaststellen in welke
kwaliteitsklasse het oppervlaktewater valt,
waaraan water wordt onttrokken voor de
bereiding van het drinkwater.
• Iedere lidstaat moet een actieplan met
tijdschema vaststellen ter sanering van het
oppervlaktewater en danwelinhet bijzonder
ten aanzien van die oppervlaktewateren die
in kwaliteitsklasse A3vallen.Daarbij moeten
de komende 10jaar in het kader van de
nationale programma's wezenlijke verbeteringen tot stand worden gebracht.
• Over de voorgestelde actieprogramma's
moeten de lidstaten aan de Commissie
rapporteren die die voorstellen zal toetsen
aan de richtlijn.
• Oppervlaktewater met minder gunstige
fysische, chemische en microbiologische
eigenschappen dan de met de wijze van
behandeling A3 overeenkomende
imperatieve grenswaarden, mag niet voor de
produktie van drinkwater worden gebruikt.
Dergelijk water van slechtere kwaliteit mag
evenwel bij uitzondering worden gebruikt
indien een passende behandeling-met
inbegrip van menging-wordt toegepast,
waardoor alle kwaliteitskenmerken van het
water kunnen worden gebracht opeen niveau
dat beantwoordt aan de kwaliteitsnormen
voor drinkwater.
• Het staat de lidstaten vrij strengere
waarden voor het oppervlaktewater vast te
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stellen dan die welke in de richtlijn zijn
vastgesteld.
• De toepassingvandekrachtensde richtlijn
genomen maatregelen mag ingeen geval tot
gevolg hebben dat rechtstreeks of indirect
achteruitgang van de huidige kwaliteit van
het oppervlaktewater mogelijk wordt
gemaakt.
b. Betekenis voor de waterleidingbedrijven
Samengevat komt het erop neer dat de
waterleidingbedrijven op basisvan deze
richtlijn worden geconfronteerd met een
indeling van de bron waaraan zij oppervlaktewater onttrekken in een kwaliteitsklasse. Op basis van die indeling wordt hun
zuiveringssysteem beoordeeld. Met andere
woorden beoordeling van het eindprodukt
drinkwater wordt gecompleteerd met een
beoordeling van de bron en de wijze waarop
uit die bron drinkwater wordt gemaakt.
Het wordt de waterleidingbedrijven in
beginsel verboden om oppervlaktewater te
gebruiken met een slechtere kwaliteit dan
kwaliteitsklasse A3.
Deze richtlijn heeft bij de waterleidingbedrijven in Nederland veel stof doen
opwaaien. Enerzijds vanwege het ontbreken
in de richting van echte kwaliteitsdoelstellingen en anderszijds vanwege de
bevoogding die uit de richtlijn spreekt.
De waterleidingbedrijven vinden daarnaast
dat ook door de EG het beginsel zou moeten
worden uitgesproken dat drinkwater uit
oppervlaktewater met natuurlijke
zuiveringsmethoden zou moeten kunnen
worden bereid. Dat zou leiden tot kwaliteitsdoelstellingen die dan stap voor stap kunnen
worden bereikt. De nu voorgestelde indeling
in kwaliteitsklassen lijkt nauwelijks een
stimulans voor een verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater.
Bevoogdend isde richtlijn omdat hijzich
bezighoudt met de middelen waarmede de
waterleidingbedrijven het eindprodukt
drinkwater bereiden. Kortom naarde
mening van de Nederlandse waterleidingbedrijven een aanvechtbare richtlijn, diezeer
spoedig zou moeten worden verbeterd.
Het basisprincipe van de richtlijn isgoed.
namelijk de verbetering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater, maar de uitwerking is
op verschillende onderdelen zwak.
De heren Blom, Van Soest en Trouwborst
zullen ons vertellen hoe deze richtlijn zijn
doorwerking heeft gevonden in de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater, de
Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit.
Ikgadaar nietopin.Overigenszou naar mijn
mening deze richtlijn niet moeten worden
opgenomen inde waterleidingwet maar eerst
grondig moeten worden gewijzigd. Datiseen
persoonlijke opmerking. Voor de Staat der
Nederlanden zal het wel moeilijker liggen.

De Staat zou instrijd komen met het Verdrag
van Rome.
Ook door de leden van Eureau is inmiddels
geïnventariseerd welke ervaringen de waterleidingbedrijven in de lidstaten hebben
opgedaan met de toepassing van de richtlijn.
De volgende opmerkingen gelden dus niet
specifiek voor Nederland, maar geven een
algemeen beeld van de zorgen die bij de
waterleidingbedrijven in de EG-landen
bestaan.
Allereerst geldt dat de richtlijn primair is
bedoeld om een verbetering tot stand te
brengen van de kwaliteit van het oppervlaktewater, zonder onderscheid te maken
tussen nationale en grensoverschrijdende
wateren. Door nu water in kwaliteitsklassen
in te delen en daarbij aan te geven dat met
een passende behandeling drinkwater kan
worden bereid, vindt Eureau dat men de
stimulans ontneemt om een verbetering van
de kwaliteit van het oppervlaktewater na te
streven. De richtlijn zegt eigenlijk alleen dat
oppervlaktewateren, die inde klasse A3
vallen, in de komende 10jaren wezenlijk in
kwaliteit moeten verbeteren. Het gevaar
bestaat evenwel dat van een verbetering van
oppervlaktewater dat in de klasse A2 valt
geen sprake zal zijn. De vrees isook gewekt
dat door een koppeling van zuiveringsmethoden en kwaliteitsklassen de overheden
eerder geneigd zullen zijn een aanvullende
zuiveringstrap voor te schrijven dan te
streven naar een verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit. Ook wordt het
niet denkbeeldig geacht dat de verbodsbepaling wordt gehanteerd bij onttrekking
aan een bron die slechter isdan de
kwaliteitsklasse A3 en een waterleidingbedrijf wordt gedwongen naar een betere
bron om te zien.
Vreemd isdat de richtlijn niet geldt voor
oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor
kunstmatige infiltratie en voor oevergrondwater, terwijl in het geval van open
berging (vergelijk spaarbekkens Biesbosch)
de effecten van kwaliteitsverbetering door
menging geheel buiten beschouwing blijven.
Tenslotte vindt Eureau dat de richtlijn het
zogenoemde 'standstill'-beginsel oningevuld
laat.
De heer Dirickx zal ons mededelen op welke
wijze Eureau adviseert om in die lacune te
voorzien.
Kortom Eureau deelt de zorgen van de
Nederlandse waterleidingbedrijven en dringt
aan op verbetering van de richtlijn.
De heren Blom. Van Soest en Trouwborst
zullen ons zeker vertellen of zijonze vrees
delen.

6 Richtlijn nr. 80/68
Bescherming van hetgrondwater tegen
verontreiniging veroorzaakt doordelozing
van bepaalde gevaarlijke stoffen.
a. Inhoud van de richtlijn
• Opgesteld zijn lijst Ien lijst II, ongeveer
overeenkomstig de lijsten Ien II die behoren
bijde richtlijn betreffende de verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke
stoffen die in het aquatisch milieu van de
Gemeenschap worden geloosd.
• Doel van deze richtlijn ishet voorkomen
van verontreiniging van het grondwater door
stoffen die behoren tot de families en
groepen van stoffen die worden vermeld in
lijst I of lijst II en het zoveel mogelijk
beperken of beëindigen van de gevolgen van
de bestaande verontreinigingen.
• De lidstaten treffen denodige maatregelen
om:
a. de inleiding van stoffen van lijst Iin het
grondwater te verhinderen, en
b. de inleiding van stoffen van lijst II in het
grondwater te beperken teneinde de
verontreiniging daarvan door deze stoffen te
voorkomen.
• De richtlijn maakt een onderscheid tussen
directe lozing en indirecte lozing
—directe lozing: de inleiding van stoffen van
lijst Iof II in het grondwater zonder
doorsijpeling door bodem of ondergrond;
—indirecte lozing; de inleiding van stoffen
van lijst Iof II in het grondwater na
doorsijpeling door bodem of ondergrond.
• De lidstaten verbieden elke directe lozing
van stoffen van lijst I.
Als stoffen van lijst Iworden gestort
(bijvoorbeeld in afvalprodukten) en een
indirecte lozing tot gevolg kunnen hebben,
wordt een dergelijke handeling tevoren
onderzocht. Afhankelijk van de resultaten
van het onderzoek wordt de handeling
verboden of wordt een vergunning verleend
indien alle technische voorzorgsmaatregelen
zijn genomen die nodig zijn om de lozing te
voorkomen.
• Indien uit een voorgaand onderzoek blijkt
dat het grondwater waarin de lozing van
stoffen van lijst Iwordt overwogen, blijvend
ongeschikt isvoorenigander gebruik, mogen
de lidstaten het lozen van stoffen toestaan.
Voorwaarde isdat de geloosde stoffen geen
andere aquatische systemen mogen kunnen
bereiken.
b. Betekenis voor de waterleidingbedrijven
Ook wat deze richtlijn betreft geldt dat de
waterleidingbedrijven in beginsel de
totstandkoming vandezerichtlijn toejuichen.
Indien situaties zoals die recent zijn
opgetreden doorbodemverontreiniging inde
toekomst zullen kunnen worden voorkomen,
isdat van grote betekenis voor de waterleidingbedrijven. Helaas gaat de richtlijn
voorbij aan de problemen dieontstaan door
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de zure neerslag en de overbemesting in de
landbouw.
Naar de meningvan Eureau zoude betekenis
van de richtlijn nogzijn toegenomen indien
ook het begrip 'beschermingszone' daarbij
zou zijn geïntroduceerd.
Immers naast de in de richtlijn bedoelde
directe en indirecte lozingen zijn erook de
potentiële verontreinigingsmogelijkheden
met gevaarlijke stoffen door pijpleidingen,
wegverkeer, ondergrondse tanks, gebruik
van oogst- beschermingsmiddelen etc.In
beschermingszones wordt geen enkele lozing
geaccepteerd en dienen de risico's van
verontreiniging te worden geminimaliseerd.
Een dergelijke benadering wordt als
aanvulling op de richtlijn voorgestaan door
Eureau.
De heer Zeilmaker zal ons mededelen op
welke manier de richtlijn zijn doorwerking
vindt in de Wet op de Bodembescherming.
7. Richtlijn 80/778
Kwaliteit van voormenselijke consumptie
bestemd water
a. Inhoud van de richtlijn
• De richtlijn heeft betrekking op de eisen
waaraan de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water moet voldoen.
• De richtlijn stelt voor in totaal 62 parameters maximaal toelaatbare concentraties,
richtniveau's of beide vast.
Een onderscheid isgemaakt tussen:
A. organoleptische parameters
B. fysisch-chemische parameters
C. parameters betreffende ongewenste
stoffen
D. parameters betreffende toxische stoffen
E. microbiologische parameters.
• De lidstaten nemen denodige maatregelen
om te bewerkstelligen dat voor menselijke
consumptie bestemd water ten minste in
overeenstemming ismet de in de lijsten
aangegeven waarden.
• De lidstaten mogen strengere eisen stellen
dan de richtlijn voorschrijft.
• De lidstaten kunnen van de richtlijn
afwijken ten einde rekening te houden met:
a. situatiesmet betrekking totde natuurlijke
staat en de structuur van de bodem van het
gebied waarvan de betreffende voorzieningsbron afhankelijk is;
b. situatiesmet betrekking tot uitzonderlijke
weerkundige omstandigheden.
• De richtlijn kent ook een tabel met
minimaal vereiste concentraties voor enkele
parameters voor water dat een onthardïng
heeft ondergaan en aan de verbruiker wordt
geleverd.
• De richtlijn geeft aanwijzingen voor de
controle van het drinkwater op de kwaliteitskenmerken.
• De richtlijn geeft een lijst van referentie-
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analysemethoden en bepaalt dat laboratoria,
die andere methoden gebruiken, dat mogen
indien kanworden aangetoond dat daarmede
gelijkwaardige resultaten worden verkregen.
b. Betekenis voor de waterleidingbedrijven
Door de richtlijn worden de Nederlandse
waterleidingbedrijven geconfronteerd met
een sterke uitbreiding van het aantal
kwaliteitskenmerken waarvoor op wettelijke
basis normen worden gesteld. Die normen
gelden aan het leveringspunt, dat wil zeggen
aan de hoofdkraan. Dit isin overeenstemming met de verantwoordelijkheid van
de waterleidingbedrijven, diewatde kwaliteit
van het water betreft, niet verder kan gaan
dan die hoofdkraan.
Het waterleidingbedrijf isniet verantwoordelijk voor de handhaving van de
kwaliteit van het door hem geleverde water
nadat dit de hoofdkraan van de gebruiker is
gepasseerd. Voor de consument is uiteraard
primair van belangde kwaliteit vanhet water
aan het tappunt. Het waterleidingbedrijf is
zich dat bewust en heeft in die zin ook zijn
aansluit- en leveringsvoorwaarden
geformuleerd. Indien deconsument zichdaar
aan houdt, heeft hijeen grote mate van
zekerheid dat aan het tappunt een goede
kwaliteit drinkwater wordt verschaft.
Een bijzondere problematiek vormt de
verscherpte normstelling voor lood in
drinkwater.
De heer Boeszalonsoverdeze problematiek
het nodige vertellen.
Twijfel mag bestaan of er in Nederland wel
behoefte bestond aan deze richtlijn. Tot op
heden heeft het drieluik Hoofdstuk II
Waterleidingwet, Waterleidingbesluit en de
Aanbevelingen van de VEWIN goed
gefunctioneerd. Die twijfel betreft zowel de
sterke uitbreiding —in een wettelijk kader van het aantal kwaliteitskenmerken als de
uitbreiding van de meetfrequentie in het
distributiegebied.
Verhoging van frequentie van monsterneming lijkt een schijnzekerheid te
introduceren, terwijl het accent juist moet
liggen op preventieve maatregelen.
Met name de Aanbevelingen van de
VEWIN. die het besef van eigen verantwoordelijkheid van de waterleidingbedrijven zo duidelijk illustreren, lijken mij
sterker dan een tot op de millimeter
uitgemeten wettelijk kader.
De wet legt daarbij absolute grenswaarden
vast voor gezondheidsbedreigende stoffen,
terwijl de Aanbevelingen aanvullend zijn en
de kwaliteitsdoelstellingen voor de overige
kwaliteitskenmerken formuleren.
De Aanbevelingen van de VEWIN zullen,
mede door deze richtlijn, van karakter
wijzigen. De heer Van Winkelen zal ons
hieromtrent nader informeren.

8. Richtlijn 79/869
Methodesenfrequentie vandebemonstering
endeanalysevanhetoppervlaktewaterdatis
bestemdvoordeproduktievandrinkwaterin
de lidstaten
a. Inhoud van de richtlijn
• De richtlijn heeft betrekking op de
referentie-methodes en de frequentie van de
bemonstering en de analyse van de parameters, zoals vermeld in de oppervlaktewaterrichtlijn 75/440.
• Voor die parameters wordt een referentiemethode aangegeven met daarbij de vereiste
waarnemingsdrempel, precisie en nauwkeurigheid.
b. Betekenis voor de waterleidingbedrijven
Op zichzelf hebben de Nederlandse waterleidingbedrijven weinig moeite met deze
richtlijn.
Door de in KIWA-verband samenwerkende
waterleidinglaboratoria wordt door middel
van ringonderzoeken de kwaliteit van het
analysewerk bewaakt en waar nodig
opgevoerd.
Wel is het de vraag of het, in verband met
internationale vergelijkingsmogelijkheden,
niet verstandig zou zijn, om voor een aantal
parameters een definitie te geven van de te
gebruiken meetmethoden. Daarbij zou met
name kunnen worden aangesloten bij de
nationale en de internationale normalisatie.
Op verzoek van de EG isEureau doende om
een zogenoemde 'Gids voor een goede
laboratoriumpraktijk' op te stellen, die voor
dat doel zou kunnen worden gebruikt.
9. Slotbeschouwing
De EG houdt zich bezig met het milieu, stelt
milieuprogramma's op en vaardigt in dat
kader richtlijnen uit. Dat die richtlijnen voor
de waterleidingbedrijven van bijzondere
betekenis zijn, moge zover dat nog niet
bekend was,uit hetvoorgaande duidelijk zijn
geworden.
Men mag zich afvragen of een dergelijke
inspanning gerechtvaardigd isen nog
belangrijker of die inspanning vruchten
afwerpt. Ik acht het van grote betekenis dat
de EG heeft uitgesproken dat economische
expansie geen doelopzichzelf magzijn, maar
gelijke tred dient te houden met de
bescherming van het leefmilieu. Belangrijk is
daarbij dat onderkend isdat met dat leefmilieu in het verleden onvoldoende rekening
isgehouden en dat inhaalmanoeuvres
noodzakelijk zijn.
Tussen beleid formuleren enbeleid uitvoeren
liggen de onsallen bekende marges.De richtlijnen ademen desfeer van tegenstellingenen
compromissen.
Tien jaar geleden verscheen het eerste actieprogramma van de EG inzake het milieu.
Alles overziende moeten de effecten van dat
beleid positief worden gewaardeerd.

FranserechtbankvernietigtlozingsvergunningkalimijneninElzas

Het Tribunal Administratif in Straatsburg
heeft de lozingsvergunning van de Franse
kalimijnen MDPA om afvalzout te lozen in
de Rijn vernietigd. De administratieve
rechter heeft hiermee vonnis gewezen in de
zaak die 10Nederlandse overheidslichamen
en organisaties in 1981hebben aangespannen
tegen de lozingsvergunning die door de
prefect van het Departement Haut-Rhin was
verleend.
Het vonnisbetekent datde lozingsvergunning
met terugwerkende kracht tot de dag van
verlening, 22december 1980,buiten werking
gesteld is.Dit heeft totgevolgdatde lozingen
van de kalimijnen vanaf deze datum illegaal
zijn. Op grond hiervan overwegen de
10eisers thans samen met hun Parijse
advocaat, maître Christian Huglo, aan-
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De discussieisopgang,deresultaten worden,
zij het langzaam, zichtbaar.
Voor de waterleidingbedrijven isde
betekenis van de richtlijnen, die de verbetering en beschermingvandegrondstof tot
doel hebben, het grootst.
Helaas isde uitwerkingvande geformuleerde
doelstellingen vaak nogzwaken onpraktisch.
Het isgoed dat Eureau die zwakheden
openlegt en door de EG als gesprekspartner
wordt gewaardeerd. Die inspanning moet op
den duur leiden tot verbetering van de
richtlijnen.
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vullende juridische stappen die ertoe kunnen
leiden dat de kalimijnen hun onrechtmatige
lozingen staken.
De kalimijnen zijn geenszins genoodzaakt
om hun afvalzout —gemiddeld 130 kg/s
chloride opjaarbasis-in deRijn telozen. De
Internationale Commissie ter Bescherming
van de Rijn tegen Verontreiniging heeft inde
jaren zestig en zeventig talrijke oplossingen
bestudeerd, waarvan er diverse technisch
realiseerbaar bleken.Het isaande kalimijnen
en de Franse staat, alseigenaresse van dit
bedrijf, om een keuze te doen en een eind te
maken aan het toebrengen vanschade aan de
belangen van de eisers. Dit had op basis van
de resultaten van de studies van deze
Commissie alvele jaren geleden kunnen
gebeuren.
Eisers hopen overigens dat Frankrijk in het
vonnis aanleiding ziet om zélf het initiatief te
nemen en onverwijld een begin gaat maken
met het uitvoeren van de 11jaar geleden
gemaakte afspraak tussen de Rijnoeverstaten
om de lozing van de Franse kalimijnen met
60 kg/s chloride te verminderen.
De MDPA moeten binnen twee maanden
tegen de vernietiging van de lozingsvergunning in beroep gaan bij het Conseil
d'Etat, de enig mogelijke beroepsinstantie.
In tegenstelling tot wat de MDPA tegenover
De Volkskrant beweerde wordt de
vernietiging daardoor niet automatisch
opgeheven.
Nieuwe lozingsvergunning aanvragen
De prefect van het Franse departement
Haut-Rhin heeft de MDPA gevraagd binnen
twee maanden een nieuwe vergunning aan te
vragen met inachtneming van het gestelde in
het vonnis van de Administratieve
Rechtbank van Straatsburg. Zolang mogen
de mijnen blijven lozen.
De prefect heeft volgens ambtenaren in
Mulhouse de MDPA de twee maanden
gegund om 'hun situatie teregelen',aldushet
Franse persbureau AFP.
De Nederlandse regering toonde zich zeer
verheugd over het besluit van de Franse
rechtbank. De tien organisaties die het
bezwaarschrift hebben ingediend, overwegen
nadere stappen.
De 10Nederlandse eisers,diebelang hebben
bij de kwaliteit van het Rijnwater, zijn hun
juridische actie begonnen omdat zij het
wachten op resultaten aan de internationale
onderhandelingstafel moewaren.Zij baseren
hun bezwaren niet alleen op het Franse recht
maar vooral ook op geschreven en
ongeschreven volkenrecht. Ditrecht houdt in
dat het een staat (in dit geval Frankrijk) niet
geoorloofd isom zijn grondgebied te laten
gebruiken op een wijze die aanmerkelijke
schade berokkent aan een buurland. Het
verlenen van een vergunning daartoe - nog
wel aan een staatsbedrijf, de kalimijnen-

vormt volgens de eiserseen volkenrechtelijk
onrechtmatige daad. Het Tribunal Administratif in Straatsburg deelt deze zienswijze,
zoals blijkt uit het vonnis.
De 10eiserszijn deprovincie Noord-Holland,
de gemeente Amsterdam, de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en
Schieland, het Zuiveringsschap Rivierenland,
de Watertransportmaatschappij RijnKennemerland, de Samenwerkende Rijn- en
Maaswaterleidingbedrijven (RIWA), de
Vereniging van Nederlandse Waterleidingbedrijven (VEWIN) alsmede de Stichting
Reinwater. Het proces wordt gesteund door
de Internationale Arbeitsgemeinschaft der
Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet
(IAWR).
'Het belangrijkste aan het vonnis isde
motivatie', zo zeiprof.H. U. Jessenin
d'Oliveira, hoogleraar internationaal recht
aan de universiteit van Amsterdam en
voorzitter van de stichting Reinwater, een
van de Nederlandse eisers,op een persconferentie inNieuwspoort inDen Haag. 'De
prefect van het departement Haut-Rhin die
de vergunning heeft afgegeven, heeft
verzuimd de algemene beginselen van
volkerenrecht toe te passen. Het Franse
bestuur moet er namelijk voor zorgen, dat
activiteiten opeigengrond dieandere landen
kunnen schaden worden voorkomen.
Hiermee iseen belangrijk precedent
geschapen, dat ook kan worden toegepast op
lozingen van grensoverschrijdende andere
schadelijke stoffen. Lozers van vuilop Rijn
en Maas worden nu onderworpen aan de
regel, dat het vuil elders geen schade mag
aanrichten'.
Aan ir. L. J. Huizenga, secretaris van de
samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA), was het tijdens de
persconferentie nog onbekend of de
mijnen de consequentie van de uitspraak
volgen en dusgeenafvalzout meeropde Rijn
lozen. 'De protesten zijn alzooud, dat je bij
zo'n groot bedrijf mag verwachten dat er
alternatieven in de laliggen', aldus
ir. Huizenga.
Volgens d'Oliveira staan er nu een aantal
wegen open omde lozingendaadwerkelijk op
te doen houden. Hij dacht daarbij niet aan
straf- maar burgerrechtelijke acties en
noemde onder andere een kort geding, wat
zowel inNederland alsFrankrijk kan worden
aangespannen. Er zou eveneens, via de
Nederlandse Regering, politieke druk
kunnen worden uitgeoefend. Ook het internationaal Hof vanJustitie iseen mogelijkheid.

