Vertaling vanEG-richtlijneninhetoppervlaktewaterbeheer inNederland

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

1. Inleiding
In het bestek van deze voordracht wilik
beginnen met een korte beschrijving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de
belangrijkste EG-richtlijnen, inzoverre die
van belang zijn voor het oppervlaktewaterbeheer in Nederland. Vervolgens zal worden
aangegeven welke wettelijke instrumenten
de waterkwaliteitsbeheerder ten dienste
staan om de richtlijnen tot uitvoering te
brengen. In de derde plaats wil ik trachten in
het kort een beeld te schetsen van de
invulling van de richtlijnen, zoals die thans in
Nederland vorm begint te krijgen.
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Tenslotte plaats ik nog een kanttekening bij
enkele uitvoeringsaspecten van de EG-richtlijnen en bij de verwachtingen die men met
betrekking tot de resultaten mag hebben.
2. De voor het oppervlaktewaterbeheer
van belang zijnde EG-richtlijnen
Sinds 1975zijn twaalf richtlijnen [ 1]van de
EG tot stand gekomen die van belang zijn
voor het oppervlaktewaterbeheer in
Nederland.
De richtlijn inzake de kwaliteit van oppervlaktewater dat bestemd isvoor de bereiding
van drinkwater wasde eerste. Op 16juni
1975 ging de Raad van Ministers van de EG
akkoord met deze richtlijn.
De belangrijkste verplichtingen die voor de
Lid-Staten uit deze richtlijn voortvloeien zijn:
- bemonstering van het water dat wordt
onttrokken voor de produktie van
drinkwater;
- het voor alle winplaatsen vaststellen van
grenswaarden voor inde richtlijn aangegeven
parameters;
- het treffen van maatregelen opdat de
kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet
aan de vastgestelde waarden;
- het vaststellen en toezenden aan de
Commissie van een actieplan met tijdschema
ter sanering van het oppervlaktewater.
Uiterlijk in 1985moeten wezenlijke
verbeteringen tot stand zijn gebracht;
- het opstellen van een plan voor het beheer
vande watervoorraden binnen het betrokken
gebied, indien het oppervlaktewater niet
voldoet aan de minst strenge waarden van de
richtlijn (I-waarden bij categorie A3).
De tweede richtlijn betreft de kwaliteit van
het zwemwater. Deze richtlijn legt de LidStaten o.a. de verplichting op:

- badzones aan te wijzen en waar nodig het
baden te verbieden;
- grenswaarden vast te stellen voor de in de
richtlijn vermelde parameters;
- maatregelen te treffen opdat de kwaliteit
van het zwemwater uiterlijk in 1984 voldoet
aan de vastgestelde grenswaarden;
- een plan op testellen voor het waterbeheer
binnen het betrokken gebied indien niet voor
1985 aan de vastgestelde grenswaarden
wordt voldaan.
Van groot potentieel belang voor het waterkwaliteitsbeheer isderichtlijn betreffende de
verontreiniging veroorzaakt door bepaalde
gevaarlijke stoffen dieinhet aquatisch milieu
van de Gemeenschap worden geloosd. Deze
richtlijn van 4 mei 1976 legt de Lid-Staten
o.a. de volgende verplichtingen op:
- maatregelen te treffen ter beëindiging van
de verontreiniging vandeonder lijst I(zwarte
lijst) vallendestoffen en ter vermindering van
de verontreiniging\an dewateren door onder
lijst II (grijze lijst) vallende stoffen;
- voor de lozing op oppervlaktewater van
stoffen van de zwarte en van de grijze lijst is
een voorafgaande vergunning nodig. Voor
stoffen van de zwarte lijst geldt deze
verplichting ook indien op een rioolstelsel
wordt geloosd:
- het vaststellen van lozingsnormen in de
vergunning, waarbij:
1. voor stoffen van de zwarte lijst de
toelaatbare maximale concentratie en de
maximale hoeveelheid moet worden
aangegeven, alsmede de termijnen waarbinnen bestaande lozingen aan de normen
moeten voldoen;
2. voor stoffen van de grijze lijst de
lozingsnormen moeten worden bepaald aan
de hand van de beste uitvoerbare technieken
en de kwaliteitsdoelstellingen van het
oppervlaktewater;
- het opstellen vaneen saneringsprogramma
met kwaliteitsdoelstellingen ter vermindering
van de verontreiniging van oppervlaktewateren door stoffen van de grijze lijst;
- een inventarisatie van lozingenvan stoffen
van de zwarte lijst.
Deze richtlijn isvan potentieel belang omdat
het een zogenaamde kaderrichtlijn is,d.w.z.
uit de zwarte en grijze lijst moeten specifieke
stoffen worden aangewezen voor de uitvoering van de richtlijn. Stoffen zijn paszwart
wanneer ze expliciet uit de gegeven
categorieën zijngeselecteerd en aangewezen.
Tot nu toe isslechts één stof definitief
aangewezen, te weten kwik voorzover
afkomstig van lozingen van de chlooralkalibedrijven. De kwikrichtlijn verplicht de
Lid-Staten voor 1 juli 1983 emissienormen
en termijnen vast testellen.Voortszijn uitde
zwarte lijst ca. vijftien stoffen geselecteerd,
die op grond van de criteria toxiciteit, bio-

accumulatie en persistentie in aanmerking
komen voor aanwijzing tot zwarte lijststof.
Het betreft hier o.a. cadmium en een aantal
bestrijdingsmiddelen, voornamelijk organohalogeenverbindingen. zoals de drins,
polychloorbifenylen (PCB's). lindaan
( y, hexachloorcyclohexaan: y-HCH),
a -HCH en hexachloorbenzeen (HCB).
De verplichting tot beëindiging vande
verontreiniging van het oppervlaktewater
door stoffen van de zwarte lijst vereist nog
enige nadere toelichting. Beëindiging van de
verontreiniging isniet hetzelfde als
beëindiging van de lozing. De sanering van
lozingen van stoffen van de zwarte lijst dient
te geschieden door toepassing van de beste
bestaande technieken. Wanneer het niet
mogelijk isde lozingen van de betreffende
stoffen op die wijze te beëindigen, moet
worden nagegaan of de restlozing tot
onaanvaardbare schadelijke effecten in het
milieu leidt. Een beperkte restlozing kan dus
volgens de richtlijn toelaatbaar zijn.
In 1978iseen richtlijn tot stand gekomen
betreffende de afvalstoffen afkomstig van de
titaandioxyde-industrie. De belangrijkste
verplichting op grond van deze richtlijn is:
het opstellen van een saneringsprogramma
voor bestaande bedrijven dat uiterlijk in
1987 moet leiden tot een vermindering van
de verontreiniging. Deze richtlijn ismet name
van belang voor het beheer van de Noordzee
waar thans nog enkele Belgische en Duitse
bedrijven grote hoeveelheden afvalzuur
lozen. Het enige Nederlandse bedrijf loost op
het Scheur.
In 1978 en 1979 zijn twee richtlijnen tot
stand gekomen die naast de beoogde
bescherming van bepaalde specifieke
belangen, ook van betekenis zijn voor de
bescherming van het aquatisch milieu, te
weten de viswaterrichtlijn en de schelpdierwaterrichtlijn.
De richtlijn betreffende de kwaliteit van zoet
water dat beschermingofverbetering behoeft
teneinde geschikt te zijn voor het leven van
vissen, verplicht de Lid-Staten onder meer
tot het volgende:
—een eerste aanwijzing van wateren voor
zalmachtigen en voor karperachtigen;
—het vaststellen van grenswaarden voor de
in de richtlijn genoemde parameters;
—het opstellen vaneen saneringsprogramma
ter vermindering van de verontreiniging van
de wateren opdat de kwaliteit uiterlijk in
1985 aan de vastgestelde waarden voldoet.
Soortgelijke bepalingen zijn opgenomen in
de richtlijn inzake de vereiste kwaliteit van
schelpdierwater.
Tenslotte wordt in dit kader nogvermeld: de
richtlijn inzake de meetmethodes, de
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frequentie van de bemonstering en de
analyse van de parameters voor de vereiste
kwaliteit van het oppervlaktewater dat is
bestemd voor de produktie van drinkwater.
Daarin worden voorschriften gegeven ten
aanzien van methode, nauwkeurigheid en
frequentie van metingen bemonstering.

kwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld,
met daaraan gekoppeld termijnen waarbinnen deze doelstellingen dienen te worden
bereikt. Dat houdt in dat normen kunnen
worden gesteld bijv. voor de kwaliteit van
oppervlaktewater dat bestemd isvoor de
bereiding van drinkwater.

3. Wettelijk instrumentarium
Het in Nederland ter beschikking staande
wettelijke instrumentarium was ontoereikend
om te kunnen voldoen aan de in de
EG-richtlijn opgenomen verplichtingen.
Samengevat komen de belangrijkste verplichtingen op het volgende neer:
—het vaststellen van grenswaarden zowel
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater
als voor verontreinigingen in lozingen van
afvalwater;
—het aanwijzen van bepaalde functies van
oppervlaktewater en het vaststellen van
saneringsprogramma's;
—de vergunningplicht voor lozingen via
rioolstelsels, de zogenaamde indirecte
lozingen;
—het opleggen van bepaalde verplichtingen
ten aanzien van meting en bemonstering en
de inventarisatie van lozingen.
Voor geen van deze verplichtingen bood de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) van 1970 een wettelijke grondslag.
Wijziging van de wet wasderhalve noodzakelijk. Op Smaart 197Swerd een
wetsontwerp tot wijzigingvan deWVObijde
Tweede Kamer ingediend; ruim drie jaar
later, op 24 juni 1981.werd de wetswijziging
van kracht [2].

De systematiek van de wet isdus dat in het
waterkwaliteitsplan bepaalde functies of
gebruiksdoeleinden van een oppervlaktewaterworden vastgelegd (bijv. zwemwaterof
viswater). De kwaliteit van het oppervlaktewater moet dan binnen bepaalde termijnen
minimaal voldoen aan vastgestelde normen.
Zowel de normen alsdetermijnen worden bij
algemene maatregel van bestuur vastgesteld
(AMvB-waterkwaliteitsdoelstelIingen).
Teneinde de vereiste waterkwaliteit te
bereiken kunnen in de waterkwaliteitsplannen saneringsplannen worden
opgenomen. Tijdens de procedure van
vaststelling van de waterkwaliteitsplannen
dient derhalve een afweging plaats te vinden
tussen enerzijds de na te streven waterkwaliteitsdoelstellingen en anderzijds de
voor het realiseren van die doelstellingen
noodzakelijke maatregelen met de daaraan
verbonden kosten. In dit verband ishet van
belang dat de vaststelling van de waterkwaliteitsplannen haar beslag krijgt op het
niveau van de algemene democratie (rijk,
provincies).

In de WVO zijn nu de volgende bepalingen
opgenomen:
—Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen ten aanzien van aan te wijzen stoffen
grenswaarden worden vastgesteld voor het
brengen van die stoffen in oppervlaktewater;
lozingsnormen dus. Deze grenswaarden
kunnen betrekking hebben op de hoogst
toelaatbare concentratie en op de hoogst
toelaatbare gewichtshoeveelheid.
—Indirecte lozingen, dus lozingen via bijv.
een gemeentelijk rioolstelsel, van aan te
wijzen stoffen of lozingen afkomstig van
bepaalde bedrijven behoeven een vergunning
van de waterkwaliteitsbeheerder.
—Het rijk voor degrote oppervlaktewateren
en de provinciesvoordeoverigewateren zijn
verplicht tenminste éénmaal in de tien jaar
een waterkwaliteitsplan vast te stellen. De
inrichting van het waterkwaliteitsplan wordt
bijalgemene maatregel van bestuur geregeld.
Het plan geeft voor de oppervlaktewateren
kwaliteitsdoelstellingen aan en de termijnen
waarbinnen deze moeten worden bereikt.
—Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen ter bescherming van de bij de
kwaliteit van het water betrokken belangen

Tenslotte verplicht de gewijzigde WVO het
rijk voor de rijkswateren en de provincies
voor deoverigewateren tot een inventarisatie
van lozingen van bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen stoffen. Ook metingen
van de waterkwaliteit kunnen bij algemene
maatregel van bestuur worden geregeld.
Tot zover de wettelijke grondslag waarop de
uitvoering van de EG-richtlijnen in
Nederland zal berusten. Dit brengt mij bij de
wijze waarop aan die uitvoering vorm wordt
gegeven.
4. Feitelijke invulling vanhetjuridisch
instrumentarium
a. De waterkwaliteitsplannen
Het waterkwaliteitsplan isonderdeel vaneen
trits plannen. Het Indicatief Meerjarenprogramma Water (IMP-Water). dat wordt
vastgesteld door de Ministersvan Verkeeren
Waterstaat en van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geeft
hoofdlijnen en beginselen die van algemeen
belangzijn voor het landelijk tevoeren beleid
ten aanzien van hetwaterkwaliteitsbeheeren
van de bestrijding van de waterverontreiniging. Provincies en rijk dienen rekening
te houden methet IMPbijdevaststellingvan
hun respectieve waterkwaliteitsplannen.
In provincies waar het waterkwaliteitsbeheer
isgedelegeerd aan waterschappen beperkt

het provinciale plan zich tot de hoofdlijnen
van het beleid en stellen de waterschappen
een plan op waarin wordt aangegeven op
welke wijze binnen het kader van het
provinciale plan het feitelijke beheer zal
worden gevoerd. De provincies moeten bij
verordening de verplichting van de waterschappen regelen omeen dergelijk planopte
stellen. In de wet isvastgelegd dat de
voorbereiding van het provinciale plan
geschiedt in gemeenschappelijk overleg met
de waterschappen. Op deze wijze kan een
goede afstemming tussen het provinciale
waterkwaliteitsplan en het beheersplan van
de waterschappen worden bereikt.
Bij algemene maatregel van bestuur van
7juni 1982 [3]zijn regels gesteld aan de
voorbereiding en de inrichting van de waterkwaliteitsplannen. In een waterkwaliteitsplan
worden vastgelegd:
- de oppervlaktewateren waarover zich het
kwaliteitsbeheer uitstrekt, alsmede de
begrenzing van het plangebied:
- de functies en de eventuele ecologische
doelstellingen, verbonden aan bepaalde
oppervlaktewateren;
- de kwaliteitsdoelstellingen waarop het
beleid isgericht, met bepaling van de termijn
waarbinnen deze bereikt dienen te zijn;
- de prioriteiten met betrekking tot het
tegengaan van waterverontreiniging;
- de algemene aard en omvang van de
noodzakelijke zuiveringstechnische maatregelen, hetzij van de beheerders van de
oppervlaktewateren in het plangebied
(provincies of waterschappen), hetzij van
degenen die opdeoppervlaktewateren direct
of indirect stoffen lozen, alsmede van
eventuele andere, aanvullende maatregelen
van die waterbeheerders:
- een raming van de kosten van de
genoemde maatregelen die gedurende de
planperiode tot stand zijn te brengen:
- een raming van het verloop van de
heffingen.
Samengevat omvat het waterkwaliteitsplan
de volgende reeks van stappen: aanwijzing
van functies met daaraan gekoppeld waterkwaliteitsdoelstellingen: maatregelen en
prioriteiten; investcrings- en exploitatielasten van maatregelen en daaruit
voortvloeiende heffingen.
b. De waterkwaliteitsdoelstellingen
De kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater voorde bereiding vandrinkwater, voor
zwemwater, voor water voor de zalm- en
karperachtigen en voor schelpdierwater,
alsmede de voorschriften met betrekking tot
het onderzoek van de parameters die
tezamen de kwaliteitsdoelstellingen vormen
worden in één algemene maatregel van
bestuur geregeld. Een ontwerp-algemene
maatregel van bestuur isin december 1982
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door het Kabinet aanvaard enom advies naar
de Raad van State gestuurd.
Alvorens in te gaan op de inhoud van de
algemene maatregel van bestuur wordt eerst
het begrip 'basiskwaliteit' als kwaliteitsdoelstelling geïntroduceerd. Dat is nodig
omdat de basiskwaliteit een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het vaststellen van de
grenswaarden voor de afzonderlijke
parameters van de verschillende waterkwaliteitsdoelstellingen.
De kwaliteitsdoelstelling 'basiskwaliteit' is
omschreven in het Indicatief Meerjarenprogramma Water (IMP-Water) 1980-1984[4],
Een belangrijke overweging voor het
invoeren van de 'basiskwaliteit' was de
verwachting dat, zeker in de eerste waterkwaliteitsplannen, voor veel Nederlandse
oppervlaktewateren noggeen specifieke
kwaliteitsdoelstellingen zullen gelden.
De invoering van de basiskwaliteit als
waterkwaliteitsdoelstelling die in beginsel
voor alle zoete Nederlandse oppervlaktewateren geldt, beoogt een minimum aan te
geven in het geheel van waterkwaliteitsdoelstellingen.
De basiskwaliteit wordt alsvolgt omschreven:
'Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het geen overlast (met name
stank) voor de omgeving veroorzaakt, er niet
vervuild uitziet (drijvend vuil, verkleuring),
goede levenskansen biedt voor een
aquatische levensgemeenschap,waarvan ook
hogere organismen zoals diverse vissoorten
deel uit kunnen maken en dat tevens
ecologische belangen buiten het water (bijv.
vogels en zoogdieren die waterdieren
consumeren) worden beschermd.'
In het IMP-Water isnaast de genoemde
omschrijving van de basiskwaliteit een serie
normen opgenomen. Deze normen beogen
een chemisch-fysische karakteristiek te
geven van de basiskwaliteit. Daarbij is
onderkend dat het niet mogelijk isom met
één normenserie in alle opzichten recht te
doen aan de verschillen in chemische en
fvsische kenmerken, die zich reeds van
nature in de Nederlandse oppervlaktewateren voordoen. Ook andere niet of
nauwelijks te beïnvloeden factoren kunnen
een rolspelen,zoalsde grensoverschrijdende
vervuilingen tijdelijk lage afvoeren van
vooral kleinere oppervlaktewateren, die de
kwaliteit in sterke mate beïnvloeden.
Om deze redenen kan het noodzakelijk zijn
de basiskwaliteit lokaal of regionaal te
nuanceren. De provincies kunnen dat in hun
waterkwaliteitsplannen aangeven. Ook is
afgezien van het stellen van een termijn voor
het bereiken van debasiskwaliteit. Welwordt
de verwachting uitgesproken dat binnen 5à
10 jaar de basiskwaliteit voor veel
Nederlandse oppervlaktewateren
gerealiseerd kan worden. Of en wanneer de
basiskwaliteit bereikt kan worden, zal

derhalve onderwerp van nadere afweging in
de waterkwaliteitsplannen dienen te zijn.
Hoewel de belangen in verband met het
menselijk gebruik of in verband met
aquatische ecosystemen in belangrijke mate
met de basiskwaliteit worden gediend, ishet
niet de bedoeling om een optimale
bescherming te bieden aan deze belangen.
Verdergaande bescherming moet worden
geboden door specifieke nonnen, die onder
meer afhankelijk zijn van de functies, die het
oppervlaktewater voor de menselijke
samenleving vervult.
De normen voor de bescherming van
bepaalde specifieke belangen worden
opgenomen in de AMvB-waterkwaliteitsdoelstellingen. die zoals gezegd reeds door
het Kabinet isvastgesteld. Een kwaliteitsdoelstelling is het geheel van eisen waaraan
een bepaald oppervlaktewater (of een
gedeelte daarvan) nu of in de toekomst moet
voldoen.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen
een algemeen geformuleerde kwaliteitsdoelstelling, bijv. kwaliteitsdoelstelling
zwemwater, en een concreet aangegeven
kwaliteitsdoelstelling, bijv. de kwaliteit
waaraan het kustwater bij Scheveningen
binnen een bepaalde termijn moet voldoen.
Algemene doelstellingen worden vastgelegd
in de AMvB-watcrkwaliteitsdoelstellingen.
concrete doelstellingen in de waterkwaliteitsplannen. Een trapsgewijze
benadering derhalve, waarbij de concrete
waterkwaliteitsdoelstellingen in het waterkwaliteitsplan niet minder streng mogen zijn
dan de normen van de algemene maatregel
van bestuur, die op hun beurt gelijk of
strenger moeten zijn dan de imperatieve
normen van de EG-richtlijnen.
Uitgangspunten voor de in de algemene
maatregel van bestuur vastgestelde normen,
behorende bij de onderscheidene algemene
waterkwaliteitsdoelstellingen, zijn geweest
de EG-richtlijnen voor oppervlaktewater dat
bestemd isvoor de bereiding van drinkwater,
voor zwemwater, voor viswater en schelpdierwater, alsmede de basiskwaliteit.
De EG-richtlijnen geven voor een aantal
parameters een imperatieve waarde, diein
ieder geval door de Lid-Staten als minimumnorm moet worden overgenomen. Voor
andere parameters wordt een richtwaarde
gegeven; de Lid-Staten moeten trachten deze
te eerbiedigen. In sommige gevallen wordt
zowel een imperatieve alseen richtwaarde
gegeven.
Tenslotte iser een groep parameters
waarvoor geen norm isgegeven, de LidStaten zijn dan vrij een norm in te vullen.
Voorts worden minimale bemonsteringsfrequenties voorgeschreven, alsmede een
analysemethode. Zoals reeds eerder vermeld

zijn de bemonsteringsfrequenties en de
analysemethoden voor oppervlaktewater dat
bestemd isvoor de produktie van drinkwater
in een afzonderlijke richtlijn opgenomen.
Voor de vaststelling van de nationale.
Nederlandse normen zijn nog de volgende
elementen uit de richtlijnen van belang.
a. De richtlijnen nodigen de Lid-Staten
uitdrukkelijk uit strengere normen dan de
imperatieve waarden vast te stellen.
b. De richtlijnen beogen tot een vermindering van de verontreiniging en tot een
verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater te komen.
e. De richtlijnen bepalen dat de toepassing
direct noch indirect mag leiden tot een
achteruitgang van de bestaande kwaliteit van
het oppervlaktewater, het zogenaamde
stand-still beginsel dus.
Ingevolge het voorgaande isbijde vaststelling
van de normen indealgemene maatregel van
bestuur enerzijds gestreefd naar het voldoen
aan de in de richtlijn gestelde minimumnormen, anderzijds isgetracht normen vast te
stellen die binnen de gestelde termijn
haalbaar kunnen worden geacht en die de
verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater bevorderen. Daarbij is
dan. conform het gestelde inde richtlijn,
rekening gehouden met de huidige kwaliteit
van de Nederlandse oppervlaktewateren.
Het zalduidelijk zijn dat dezecombinatie van
wensen, met name vanwegede uiteenlopende
waterkwaliteit van de onderscheidene
Nederlandse oppervlaktewateren, niet tot
een éénduidige conclusie leidt. Er heeft zich
dan ook bij de advies-procedure een
uitgebreide discussie voorgedaan. In die
discussie iseen tweede optie naar voren
gebracht. Kort samengevat kwam die op het
volgende neer:
Een algemene kwaliteitsdoelstelling, voorgeschreven in de algemene maatregel van
bestuur, die niet verder gaat dan wat door de
EG imperatief isvoorgeschreven. Een
eventuele aanscherping in verband met de
nagestreefde verbetering vande kwaliteitvan
het oppervlaktewater of de handhaving van
de bestaande waterkwaliteit zou dan kunnen
geschieden bij het formuleren van de
concrete waterkwaliteitsdoelstelling voor
een bepaald oppervlaktewater in het waterkwaliteitsplan. Voordeel van deze werkwijze
isdat beter rekening kan worden gehouden
met plaatselijke of regionale omstandigheden. Het zou ook passend zijn inde
gedecentraliseerde organisatie van het
waterkwaliteitsbeheer in Nederland. Een
nadeel isdat voor sommige parameters de
algemene, op Europese minimum-waarden
gebaseerde, doelstelling sterk zal afwijken
van de bestaande waterkwaliteit. Het zal dan
moeilijker zijn om opvulling van de norm te
voorkomen. Voorts ishet denkbaar dat
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regionaal sterk uiteenlopende grenswaarden
worden gesteld voor één bepaalde specifieke
doelstelling. Naast deze technische overwegingen, geldt het formele bezwaar dat op
de Lid-Staten de verplichting rust om de
EG-richtlijnen uit te voeren en niet op
regionale overheden.
Na ampele overweging istenslotte besloten
vast te houden aan de lijn die ten grondslag
ligt aan de concept-AMvB, dat wil zeggen
voor een aantal parameters strengere
normen dan voorgeschreven in de EG-richtlijnen. Daarbij heeft ook de basiskwaliteit
een rol gespeeld. Hoewel deze niet wettelijk
wordt vastgelegd leek hetongewenst dat voor
een aantal parameters de norm voor
specifieke functies minderstrengzouzijn dan
bij de basiskwaliteit.
Ten aanzien vandeindealgemene maatregel
van bestuur opgenomen afzonderlijke doelstellingen wordt noghet volgende opgemerkt.
De EG-richtlijn voor oppervlaktewater dat
bestemd isvoorde bereidingvan drinkwater,
geeft een indeling in drie klassen van
oppervlaktewateren. Omdat deze indeling
samenhangt met de verschillende behandelingsmethoden voor de bereiding van
drinkwater wordt dit onderscheid aangebracht in het kader van de Waterleidingwet.
Voor de te bereiken kwaliteit van het
oppervlaktewater isde kwaliteitsklasse A2
als uitgangspunt genomen; dat wil zeggen
oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor
drinkwaterbereiding met behulp van niet al
te uitgebreide zuivering. Ten opzichte van
deze kwaliteit isde norm voor 9 (Ca, Hg,
S 0 4 , Ba. As. Zn, Fe-opgelost, Pb, pH)
parameters verscherpt, zijn twee nieuwe
parameters opgenomen (algen-biomassa en
Na); 2 parameters zijn vervangen door
soortgelijke (extraheerbaar organisch chloor
en vluchtig organisch chloor) en voor 2
parameters waarvoor de richtlijn geen norm
aangaf zijn waarden ingevuld (Be en
gesuspendeerde stoffen). In de richtlijn zijn
46 parameters genoemd. Anders dan de
richtlijn geldt de algemene maatregel van
bestuur ook voor infiltratiewater.
De oppervlaktewaterkwaliteit bij de huidige
onttrekkingspunten van de drinkwaterbedrijven voldoet thans grotendeels aan de
gestelde eisen. Daarbij moet worden
aangetekend dat de waterkwaliteit bij de
huidige onttrekkingspunten in belangrijke
mate wordt beïnvloed door grensoverschrijdende verontreiniging.
Bij de normstelling voor zwemwater heeft
enige aanpassing plaatsgevonden vande EGwaarden voorde bacteriologische
parameters. De onderlinge samenhang komt
nu beter tot uiting in de waarde van de
normen. Daardoor zijn de waarden voor
salmonellae en enterovirussen strikt

583

genomen minder streng dan de EG-richtlijn
aangeeft. Op basis van de beschikbare
gegevens mag worden aangenomen dat de
zwemwaternormen in het algemeen haalbaar
zullen zijn.
Ook bij de viswaterrichtlijn zijn enkele
parameters verscherpt ten aanzien van de
EG-waarden. o.a. die voor zink, koper en
opgeloste zuurstof. Verwacht wordt dat het
realiseren van deze waterkwaliteitsdoelstelling relatief de meeste problemen zal
opleveren, en welmet name door het vereiste
zuurstofgehalte van 6 mg/l.
Samengevat komt het erop neer dat bij de
Nederlandse invulling van de EG-richtlijnen
voor oppervlaktewater dat bestemd isvoor
de produktie van drinkwater, voor zwemwater, voor viswater en voor schelpdierwater
c.a. een kwart van de richtwaarden of
imperatieve waarden vande EG isverscherpt.
Tenslotte nogeen enkele opmerking over de
in de algemene maatregel van bestuur
aangegeven termijnen waarbinnen aan de
gestelde normen moet worden voldaan.
Oppervlaktewater dat wordt aangewezen als
bron voor de drinkwatervoorziening dient
uiterlijk op Ijanuari 1985 aan de kwaliteitsdoelstelling te voldoen. Voor zwemwater
geldt 1 januari 1986,voor viswater 5jaar na
aanwijzing inhetwaterkwaliteitsplan en voor
schelpdierwater 6jaar na aanwijzing.
5. Enkele kanttekeningen bijde uitvoering
van de EG-richtlijnen
Normstelling in het waterkwaliteitsbeheer,
en ook in het algemeen inhet milieubeheer, is
een nieuw instrument. Dat geldt zowel voor
normen ten aanzien van de kwaliteit van het
oppervlaktewater, alsten aanzien van de
lozingen. Dat geldt internationaal en meer
nog nationaal.
Het een en ander brengt met zich mee dat de
Europese richtlijnen en de daarop
gebaseerde Nederlandse normen slechts in
beperkte mate steunen op praktische
ervaring met het hanteren van normen,
terwijl soms ook de wetenschappelijke
onderbouwing voor verbetering vatbaar is.
De normstelling zoalsdie nutot stand komt is
dan ook niet meer dan een begin. In de
toekomst zal op basis van de opgedane
ervaringen en opgrond vanderesultaten van
onderzoek een periodieke evaluatie van de
gekozen normen dienen plaats te vinden.
Daarbij zal ook zeer nadrukkelijk het
praktische effect aan de orde dienen te
komen.
De algemene waterkwaliteitsdoelstellingen
beogen primair een bepaald belang bij de
waterkwaliteit te beschermen, maar zijn
daarnaast een middel om tot een vermindering van de waterverontreiniging te
komen. Wat ten aanzien van het te

beschermen belang wel of niet aanvaardbaar
is, is niet scherp begrensd. Een zekere
beleidsruimte isdus aanwezig. Daarbij moet
in het oog worden gehouden, dat te scherpe
normen het effect kunnen hebben dat de
aanwijzing van functies in de waterkwaliteitsplannen slechts beperkt plaatsvindt.
Het middel schiet dan z'n doel voorbij.Te
soepele normen daarentegen zijn geen
stimulans voor een verbetering van de
waterkwaliteit en kunnen een risico vormen
door het bieden van mogelijkheden tot het
opvullen van normen. Of met de gekozen
normen de juiste koers tussen Scylla en
Charybdiswordt benaderd,zalvoor het eerst
kunnen blijken bij de opstelling en de
uitvoering van de eerste waterkwaliteitsplannen, die in 1984 gereed moeten zijn. In
dat kader zal ook een eerste evaluatie van de
ervaringen met de basiskwaliteit
plaatsvinden. Indien noodzakelijk kan dat
leiden tot aanpassing van de indicatieve
normen voordebasiskwaliteit, mogelijk inde
vorm van enige regionaledifferentiatie, inhet
IMP Water f985-1989.
In het voorgaande heb ik ueen indruk
gegeven op welke wijze de EG-richtlijnen in
Nederland zullen worden uitgevoerd. De
basiskwaliteit, de specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen en lozingsnormen kunnen
belangrijke instrumenten zijn ten behoeve
van het waterkwaliteitsbeheer. Daarbij zal
men in het oog dienen te houden dat
waterkwaliteitsnormen slechts hulpmiddelen
zijn om te komen tot verbetering of
handhaving vande bestaande waterkwaliteit.
dit ter bescherming van uiteenlopende, aan
de kwaliteit van het oppervlaktewater
verbonden belangen. Wanneer in concrete
situaties een waterkwaliteitsdoelstelling niet
gehaald kan worden, omdat voor één of
enkele parameters de gestelde norm niet of
slechts met aanzienlijke financiële offers
bereikbaar is,kan in strikte, juridische zin
aanwijzing van een bepaalde functie niet
plaatsvinden. Desondanks kan door het
zoveel mogelijk nastreven van een bepaalde
waterkwaliteitsdoelstelling een positieve
bijdrage worden geleverd aan de bescherming
van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Voorwatdelozingsnormen betreft
ishet noodzakelijk dat door de EG meer
stoffen worden aangewezen alszwarte e.q.
grijze lijststoffen. Hoewel van de huidige
voorlopige lijsten een zekere preventieve
werking uitgaat, isvoor een effectief beleid
meer voortvarendheid nodigdan tot nutoein
Brussel is gedemonstreerd.
Gevreesd moet evenwel worden dat de
toekomstige verdere uitbreiding van de EG
voor nieuwe belemmeringen zal zorgen. Het
isdaarom van belangdat.zolangnadere EGrichtlijnen ontbreken, door middel van de
vergunningverlening wordt gewerkt aan een
nationaal beleid overeenkomstig de door de
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EG uitgezette lijnen. Dit beleid zal vorm
krijgen in de waterkwaliteitsplannen die in
1983 in procedure worden gebracht.
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12- 14september 1984, Kopenhagen,
Denemarken: Degradation, Retention and
Dispersion of Pollutants in Groundwater pre-conference seminar associated with 12th
IAWPRC biennial, conference. Ink: Prof.
E. Arvin, Dept. of Environmental
Engineering Building 1 15C. Technical
Univ. of Denmark, DK-2800 Lyngby,
Denemarken.
17- 20 september 1984, Amsterdam: 12th
IAWRC Biennial International Conference
of Water Pollution Research and Control.
Ink IAWPRC. Alliance House, 29/30 High
Holborn, London WC1V 6BA, UK.
18- 22 September 1984, Amsterdam:
Aquatech '84. Ink: Industrial Presentations
(Europe) BV. Aquatech '84, Waalhaven
ZZ 44, 3088 HJ Rotterdam.

Handboek over bodemsaneringstechnieken verschenen
Bij de Staatsuitgeverij iseen handboek over
bodemsaneringstechnieken verschenen. Het
handboek isvervaardigd in opdracht van het
ministerie van VROM.
De losbladige uitgave bevat een uitvoerig
overzicht van technisch mogelijke oplossingen
bij bodemverontreinigingsgevallen. De stand
van de techniek op dit ogenblik wordt
beschreven. Alle beschikbare technieken
voor de bodemsanering komen tot in detail
aan de orde, met vermeldingvande bedrijven
die de verschillende technieken op de markt
brengen.
In het handboek zijn verder aparte hoofdstukken gewijd aan de constructie van
tijdelijke opslagplaatsen voor verontreinigde
grond en aan de zuivering van water dat
vrijkomt of gebruikt wordt bijde saneringsoperaties.
Het handboek isinde eerste plaats bedoeld
als naslagwerk voor wie betrokken isbij de
technische uitvoering van een bodemsaneringsoperatie. Het isverkrijgbaar bij de
Staatsuitgeverij. De prijs isƒ 72,50 mèt en
ƒ 60,-zonder ringband.
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