Enige internationaalrechtelijke achtergronden vanhet Rijnzoutprobleem

Tijdens een persconferentie in La Maison de
laChimie teParijsop 10oktober jl.heeftprof.
mr. H. U.Jessurun d'Oliveira. voorzitter van
de Stichting Reinwater, naaraanleiding van
nieuwe Nederlandse juridische stappen tegen
de Franse zoutlozingen o.m. het volgende
gezegd.
'Waar het ons om te doen is.isin de eerste
plaatsde beperking vandezoutlozingen door
de MDPA, maar uiteindelijk een algehele
sanering van het Rijnwater.
Het spreekt vanzelf dat de Franse autoriteiten bij het verlenen van vergunningen het
Franse recht moeten eerbiedigen. Dit geeft
de zekere waarborgen aan derden, dat er
met hun rechten en belangen rekening zal
worden gehouden. Dat isintussen nog niet
genoeg als het gaat om lozingen met
grensoverschrijdende effecten. In dat geval
bestaat er uiteraard het gevaar dat het
nationale belang om gratis zijn afval over de
grens kwijt te raken het zal winnen van het
buitenlandse belang om niet alsvuilnisvat te
dienen. En daar komt het internationale
recht in het spel.
Het internationale recht heeft een gelaagde
structuur: het kent regels en beginselen op
wereldniveau, op regionaal niveau en in
bilaterale verhoudingen. Men onderscheidt
hardere en zachtere regels (soft law),
geschreven en ongeschreven recht. Hier kan
ik niet meer doen dan enkele regels en
beginselen aanwijzen, die van speciale
betekenis zijn voor ons probleem van de
Elzasser lozingen.
In de eerste plaats signaleer ik een
procesrechtelijk beginsel, dat vooral is
ontwikkeld in het kader van de OECD: het
beginsel van gelijke toegang. Volgens dit
principe zouden, alseen bepaalde activiteit
de aanzienlijke kans loopt om grensoverschrijdende vervuiling teweeg te brengen en
voorwerp van onderzoek door openbare
autoriteiten vormt, degenen die door deze
vervuiling zouden kunnen worden aangetast,
over dezelfde gerechtelijke of administratieve
procedures in het land, waar de vervuiling
vandaan komt, moeten beschikken als
waarover degenen die indat land verblijven
beschikken. (...)
Wij verheugen ons erover, dat dit beginsel al
bezig iszich te verwerkelijken in Frankrijk.
De beslissing van het Tribunal Administratif
te Straatsburg, waarbij de tien Nederlandse
organisaties ontvankelijk zijn verklaard,
getuigt daarvan.
Vervolgens signaleer ikhet beginselvan nondiscriminatie, dat eveneens in het kader van
de OECD ontwikkeld is.Zonder dit beginsel
blijft het principe van de gelijke toegang een
lege dop.
Het non-discriminatiebeginsel brengt mee,
dat aan de ene kant de vervuilers die een

grensoverschrijdende pollutie teweegbrengen aan maatregelen van wettelijke of
administratieve aard zouden moeten worden
onderworpen die niet minder streng zijn dan
de maatregelen voor soortgelijke vervuiling
die tot één land beperkt blijft, en aan de
andere kant dat personen, die geraakt
worden door grensoverschrijdende vervuiling een behandeling zouden moeten
krijgen die niet minder gunstig isdan die van
personen die blootstaan aan een soortgelijke
vervuiling in het land van oorsprong van de
grensoverschrijdende vervuiling.
Alleen een behandeling op grondslag van dit
non-discriminatiebeginsel zal kunnen
verhinderen, dat de staat die onderworpen is
aan de negatieve gevolgen van industriële
activiteiten in een andere staat zich
genoodzaakt voelt om dergelijke grensoverschrijdende activiteiten te onderwerpen
aan een eigen vergunningensysteem.
Dergelijke activiteiten zullen dan onderworpen zijn aan dubbele of zelfs meervoudige vergunningen uit verschillende
landen, totdat de regeringen het eens zullen
worden over de verwerkelijking van het nondiscriminatiebeginsel, zoals het geval is bij
traktaten over het voorkomen van dubbele
heffingen en belastingen. Uiteindelijk loopt
het beginsel van non-discriminatie uit op een
gemeenschappelijk regiem.

komstig hun milieupolitiek en zij hebben de
plicht zodanig te handelen dat de activiteiten
die binnen de grenzen van hun grondgebied
of onder hun controle plaatsvinden geen
schade toebrengen aan hetmilieuvan andere
Staten (...).'
Deze beginselen zijn verder ontwikkeld in
documenten uitgaand van de VN en in het
kader van andere organisaties zoals het
Institut de Droit International en de
International Law Association.
Men ziet toepassingen ervan niet alleen in het
tussenvonnis gewezen in de zaak van de
Nederlandse tuinders tegen de MDPA door
de Rotterdamse rechtbank in 1979, maar
ook, tot onze grote bevrediging, in de
beslissing van het Tribunal Administratif in
Straatsburg die het op 27julijl. heeft
uitgesproken in het geding, dat wij hadden
aangespannen tegen de lozingsvergunningen
die de Commissaire delaRépublique van het
departement Boven Rijn had verleend.
De nietigverklaring van deze vergunningen
wegens strijd met het volkenrechtelijk
gewoonterecht, dat isprecies waar wij
tweeënhalf jaar geleden om vroegen toen wij
ons verzoekschrift tot vernietiging indienden.
Wat ons echter heeft onthutst, dat isdat de
Prefect onmiddellijk een beschikking heeft
afgegeven die in feite de nietigverklaarde
vergunningen voortzet en die de Kalimijnen
vergunt om op oude voet door te gaan met
lozen.

Op wereldniveau tekenen zich eveneens
beginselen af op het terrein van de
grensoverschrijdende vervuiling.
Men kent hier indeeerste plaatshet beginsel
dat verwoord wordt indeberoemde zaak van
de smelterij in Trail (1941),waarbij Canada
werd veroordeeld om schadevergoeding te
betalen aan de VS. Dit volkenrechtelijk
beginsel isalsvolgt geformuleerd:
'(...) geen staat heeft het recht zijn
grondgebied te gebruiken of het gebruik
ervan toe te staan op zo'n wijze dat
luchtverontreiniging schade veroorzaakt op
het grondgebied van een andere staat of aan
eigendommen van personen die zich daar
bevinden, als het gaat om aanzienlikke
gevolgen en alsde schade door ondubbelzinnig en duidelijk bewijs is aangetoond.'
In een andere arbitrale uitspraak, gewezen
tussen Spanje en Frankrijk, betreffende het
Lanouxmeer in de Pyreneeën (1956)ishet
beginsel erkend 'dat de staat die hetzij lucht,
hetzij een waterloop verontreinigt tegenover
de staat die slachtoffer is,voor deze
verontreiniging internationaalrechtelijk
aansprakelijk is' (Kiss 1978, p.61).
Dit beginsel isook aanvaard —zij het op een
niet van dubbelzinnigheid vrij te pleiten
manier —in de Verklaring van de milieuconferentie van Stockholm van de Verenigde
Naties (1972):

Ten aanzien van de aanvaarding, door de
Nationale Vergadering van het Wetsontwerp
tot goedkeuring van het Zoutverdrag.
voorzie ik evenals anderen nogeen aantal
obstakels bij de tenuitvoerlegging van het
Verdrag. In Nederland gaan er zelfs al
stemmen op tegen ratificatie ervan door
Nederland.
De ratificatie van het Verdrag van Bonn zou
een voordelige zaak zijn voor Frankrijk,
vergeleken met de consequenties van het
uitvoeren van de beslissing van het Tribunal
Administratif van Straatsburg. Dit laatste
leidt immers tot vermindering van lozingen
opgrondslagvan het beginsel datde vervuiler

'(...) De Staten hebben de bevoegdheid hun
eigen rijkdommen te exploiteren overeen-
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Wij beschouwen deze zet evenals de
voorgaande vergunningen alsstrijdig met het
volkenrecht. Maar bovendien zijn wijvan
mening,dat hetverlenen vandeze vergunning
strijdig ismet het gezag van gewijsde dat aan
de uitspraak van het Tribunal Administratif
toekomt en dus niets anders isdan een gaaf
voorbeeld vanmisbruik vanbevoegdheid van
de uitvoerende macht ten koste van de
rechterlijke macht. Daarom hebben wij
meteen het Tribunal Administratif in
Straatsburg gevraagd om deze zogenaamde
aanzegging aan de MDPA om haar positie te
regulariseren op haar beurt te vernietigen.
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[Lehman, 1962].Nogsteedszijn er
waarschijnlijk veel verschillende soorten
scheppen te koop. Deverschillen zijn
gebaseerd opindividuele verschillen,
grondsoortenverschillen, gewoonteverschillen, verschillen inde werkmethode,
verschillende soorten graafwerk, etc. Inde
literatuur isover deze verschillen weinig
bekend.
Met behulp vaneengoed opgezet onderzoek
zou het mogelijk moeten zijn voorde
verschillende bedrijven aanbevelingen opte
stellen voor de keuze vandeschepvooreen
bepaald individu (ofgroepen individuen) bij
bepaalde werkzaamheden. Alscriteriumzou
dan moeten geiden eenbepaalde prestatie
met minimale rugbelasting. Inafb.5zijn de
relaties schematisch weergegeven. Alsextra
invloed opdierelaties gelden ook werkmethode en grondsoort.
Met behulp vanvideo-opnamen endeeerder
genoemde beoordelingsmethode kanin
combinatie methetoordeel vandegraverde
rugbelasting worden aangegeven. Wellicht
dat ook andere technieken zich noglenentot
het aangeven vande rugbelasting.Zo'n
onderzoek zoudanbestaan uithet vergelijken
van verschillende mensen met verschillend
gereedschap bijverschillende werkzaamheden.
De resultaten vanzo'nonderzoek kunnen
bestaan uit richtlijnen voor de optimale
schepkeuze bijbepaalde werkzaamheden,
afhankelijk vanpersoonlijke kenmerken
(bijv. lengte) vandegraver. Hetzou
bijvoorbeeld kunnen blijken datvooreen
lange graver derugbelasting bijhetgraven
vaneenkleingatindegrond lageriswanneer
hij een schep gebruikt waarvan hetbladeen
scherpe hoek maakt metdesteel. Hierdoor
kan hijde grond naar zich toeomhoog
trekken.
Conclusie
Het graven iszwaar werk. Ditblijkt uithet
energieverbruik enuithetoordeel vande
fitters zelf. Meer dandehelft vande fitters
vindt hetgraven vaneensleuf in loopzand of
grond met puin ensintels zelfs te zwaar.
Resultaten vandemeting naar het maximale
gewicht dat kanworden getild, liet ziendat
het gewicht vandeschep metgrond tezwaar
isom door iedereen zonder risico'sop
gezondheidsschade teworden gehanteerd.
Verbeteringen zijn mogelijk. Allereerst kan
de hoeveelheid graafwerk geminimaliseerd
worden door samenwerking met anderen,
goede voorbereiding engebruik van putjes.
De fitters diegraven moeten meer
geselecteerd engetraind worden aandehand
van voor hetgraven relevante aspecten.
Medische begeleiding vande beroepsgroep
kan gewenst zijn. Detraining zousamenmet
kennis over ergonomie aandacht moeten
krijgen inde 'Gawalo'-opleiding.

De meest fundamentele en preventieve
verbetering isdeverlaging vande fysieke
belasting, vooral debelasting vande rug.
tijdens degraafwerkzaamheden. Hierdooris
het nodig omaandehand vanonderzoek
aanbevelingen optestellen overde
werkmethode engereedschapskeuze. Die
aanbevelingen geven aanwelke schep (vorm
en afmeting) bijwelke graafwerkzaamheden
(spitten, sleufgraven, opscheppen) voor
welke persoon (lengte, conditie)een
minimale belasting geven hij gelijkblijvende
prestatie.
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wetenschap, datdemilieubelastingvan
verbranding, generaal gezien gering is, als
een goede stortplaats voor deas beschikbaar
is, moet geconcludeerd worden, datinde
naaste toekomst bijdeoplossing vande
moeilijke slibvraagstukken onder meerin
agglomeratieverband, verbrandingeen
belangrijker plaats kaninnemen, dantotnu
toe hetgeval was.
Conclusies
1. Decapaciteit vaneen verbrandingsoven
wordt meer bepaald door zijn verdampingscapaciteit, dan door zijn verbrandingscapaciteit. Dehoogste verbrandingscapaciteit wordt bereikt bij autothermische
verbranding.
2. Deverbrandingswaarde vanverschillende
slibsoorten loopt uiteen. Door slibgistingen
aërobe mineralisatie daalt de verbrandingswaarde vandeorganische stoften opzichte
van vers slib met20%of meer.
3. Deverbrandingswaarde laat zichmet
behulp vandebepaling vanhetCZVmeten.
4. Voor autothermisch evenwicht zijn nodig
hoge warmterendementen vande verbrandingsoven en relatief hoge ontwateringsgraden vanslibsoorten van uiteenlopende
samenstelling. Ontwikkelingen omditte
bereiken, zijn opgang gekomen.

5. Hetgehalte aandroge stof wordt bepaald
door de organische ende anorganische
fractie. Het isduidelijk, datbij eenzelfde
droge-stofgehalte eenhogere fractie aanas
eveneens kanleiden tot energetische
onbalans.
6. Bijontbreken vanenergetisch evenwicht
moet aanvulling worden gegeven door
toevoer vanenergie. Hierdoor daaltde
verbrandingscapaciteit. Alsvuistregel leidt
1% tekort aan droge stof totcirca 6% lagere
verbrandingscapaciteit.
7. Eenslibsoort met5%tekort aan droge
stof vereist eenzekere verdampingscapaciteit. Deverbrandingscapaciteit in ton
droge stof per tijdseenheid loopt echtermet
30% terug. De kosten van verbranding
stijgen daardoor meteenfactor 100/70.
8. Autothermische verbranding vanslibis
een slibbehandelingstechniek, dieook in
financieel opzicht concurabel ismet andere
technieken van slibbehandeling.
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betaalt, terwijl hetZoutverdrag neerkomt op
afkopen vanvervuiling door de slachtoffers.
Daarom poogt de Franse regering enerzijds
de tenuitvoerlegging vande rechterlijke
beslissing teblokkeren enanderzijds de
ratificatie vanhetVerdrag te bevorderen.
Overigens ishetVerdrag instrijd methet
recht vandeEEG,aangezien hetnietin
overeenstemming ismethetbeginsel 'de
vervuiler betaalt', dathetmilieurecht vande
EEG beheerst, eninstrijd komt metart. 92
EEG-verdrag, datstaatssubsidie verbiedt
als deze de markt verstoort', aldus prof.
d'Oliveira.
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