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DEZE MAAND VERSCHIJNEN NIEUWE VERSIES

VROMherzietdrinkwaterinspectierichtlijnen
DezemaandverschijnenherzieneversiesvandeVROM-inspectienchtlijnen'HarmonisatieMeetprogrammaDrinkwaterkwaliteit'en'MeldingNormoverschnjdin(genDrinkwater'.Deeersteis
vooralinhjngebracht methetnieuweWaterleidingbesluitennotitiesvandeEuropeseGemeenschap
inaanvullingopdeDrinkwaterrichtlijn. Detweedeinspectierichtlijngee/tnu,naastdemomenten
waaropbedrijvenmicrobiologischekwaliteitsajwijkin^en moetenmelden,ookaanwijzingen voorde
wijzewaarophetonderzoekmoetwordenuitgevoerd.
IndeWaterleidingwet enhetWaterleidingbesluitstaatdatde toezichthouder
(VROMInspectie)afspraken metdewaterleidingbedrijven indevijfregio'skan maken
overdeuitvoeringvanhet meetprogramma.
Hetkandanbijvoorbeeld gaanoverdenadere
invullingvanhetmeetprogramma in afwijkingvanen/ofinaanvullingopdevoorschriftenvanhetWaterleidingbesluit. Datkan
betrekkinghebbenopdeparametersdie
moetenwordenbepaaldende meetfrequenties,maarookopdetegebruiken meetmethodenendemeet-en bemonsteringsplaatsen.Hoeweldespecifieke, regionaal
gerelateerdeproblematiekvanhet ivaterleidingbedrijfdaarbij debasisvooreenafgestemdmeetprogramma vormt,sttevende
verschillenderegionaleinspectieswelnaar
eenduidigheidencoördinatieindeze (aanvullende)eisenaandemeetprogramma's.Dit
hoeft nietteleidentotuniformiteit vande
meetprogramma's,maarweltoteenharmonisatie.Datisnuprecieshetdoelvande
InspectierichtlijnHarmonisatieMeetprogrammaDrinkwaterkwaliteit, dievoorhet
eetstin2000isuitgebracht.Sindsdienishet
Waterleidingbesluitgewijzigd (2001)en heeft
deEGaanvullendetegelsenstandpunten uitgebrachtdieookhun beslagmoeten krijgen
inNederland.Daaromisdezeinspectierichtlijnnuaangepastenin overeenstemming
gebrachtmethetnieuweWaterleidingbesluit.Ookzijn nuafspraken erin opgenomen
omtrentmonitoringvanzwaremetalenen
radioactiviteit,aanvullendemonitoringaf
pompstationenhetaantonenvandevergelijkbaarheid vanmeetmethoden.DeInspecrierichtlijn Harmonisatie Meetprogramma
tic
rinkwaterkwaliteit geeft eenvrijconcrete
:imschrijvingvandewijzewaaropdeinspecti<esinNederlanddemeetprogramma's van
deWaterleidingbedrijven (zullen)beoordelen
ophungeschiktheidomdekwaliteitvanhet
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drinkwater tebewaken.DitmaaktvootiedereeninzichtelijkopwelkebasisVROMInspectieinhoudgeeft aanhetwettelijke toezicht
opdedrinkwaterkwaliteit.

Melding Normoverschrijdingen
IndeInspectierichtlijn MeldingNormoverschrijdingen zijn afspraken en definities
vastgelegdmetbetrekkingtotdemeldingsprocedurebij normoverschrijdingen. De
laatsteeditiedateerdeuit 2000enmoestdus
eveneenswordenbijgewerkt naat aanleiding
vanhetnieuweWaterleidingbesluit van2001
enveranderendeinzichten omttent melding
vannormoverschrijdingen. De belangrijkste
wijzigingen zijn doorgevoerd inhet onderdeel'Microbiologischeparameters'.Inde
voorgaandeversiewerdenvooraldemomentenvanmeldingvermeld.Derichtlijn ging
slechtssummiet inopoverigeacties,zoals
hetnemen vanhethalingsmonsters.Omdat
ookinhethuidigeWaterleidingbesluit hieroverweinigisopgenomenendemicrobiolo-

gischekwaliteitenveiligheidvandrinkwater
acuteconsequentiesvootdeconsument kan
hebben(integenstellingtotdemeestechemischepatametets),werdeennadereinvullingnodiggeacht.Naoverlegmet vertegenwoordigersuit debedtijfstakisconsensus
beteikteverdetevolgenprocedures bij
afwijkende analyseresultaten waarnazezijn
opgenomen inderichtlijn.Vooropstaat dat
acutegezondheidsrisico'svoordeconsument
vanwegefecaleverontreiniging vanhet
drinkwaterzosnelmogelijk moeten worden
opgespoord.Daaromheeft snelheidvanhet onderzoekeenhogeprioriteit gekregen.
Denieuweaanwijzingen indeinspectierichtlijn komenophetvolgendeneer:
• Bijafwijkende uitslagen bijeenroutinematigonderzoeknaarbacteriënvande
coligroep(coli37)enE.colivolgensNENEN-ISO9308-1 (ofvolgensdevariant
hieropmet kweekop laurylsulfaatagar)
moetendetypische(gele)koloniesdirect
wordenonderzochtop aanwezigheid
vanE.coli.Hiervoor moeten snelle
methoden wordengebruikt,diebinnen
citcatweeuur uitsluitsel kunnengevenHetaantreffen vanE. coliinhet eetste
monster dientdirectteworden gemeld;
• Alsna ingrepen ofreparatiesofnakwaliteitsklachten vanafnemets monsters
wordengenomen vanleidingen waarop
verbruikdoorconsumenten plaatsvindt,
wordt aanbevolen omdezevoor onderzoekopE. coliaanvullend intezetten
volgensde'rapidmethod',genoemd in
NEN-EN-ISO9308-1.Hiermeekan binnencirca24uur uitsluitsel worden verkregenovereventueleaanwezigheidvan
E.coli.Ditondetzoekis facultatief;

Dezelfdecategoriemonsters moet tevens
wordenonderzochtopenterococcen. Het
resultaat vanhetonderzoek naarenterococcenismetdehuidige analysetechniek
(v'g.NEN-EN-ISO7899-2]nieteerder
bekenddanna44tot46uur;
Herhalingsmonsters,genomen naar
aanleidingvanafwijkende resultaten in
heteerstemonster (C0U37bevestigden
onbevestigd en/ofE.colien/ofenterococcenaangetroffen) moeten ookworden
getestopenterococcen.Daarnaast
beveeltderichtlijn aanomdezemonstersdirectopE. coliteonderzoeken met
de'rapidmethod' uitNEN-EN-ISO
9308-1 (facultatief!;
Naastmeldingen opgrond van aantreffenvanE.colien/of enterococcen en/of
Clostridiumperfringensdient ookmelding
plaatstevindenwanneer op aanwijzing
vandeverantwoordelijke vanhet waterleidingbedrijfkookadviezen worden verstrektopgrond vanhetinschatten van
eenpotentieelgezondheidsrisicovoorde
afnemers;
Herhalingsmonsters moeten inderegel
wordengenomen voordat corrigerende
actieswordengenomen,zodateenzo
goedmogelijk beeldontstaatvande
omvangvandeeventuele(fecale) verontreiniging.
Bovengenoemdeanalysesenactieshebuitsluitend betrekkingopdrinkwater
Waarbijleveringaanenverbruikdoor consulenten plaatsvindt.Bijdrinkwater waarop
' n o g)geenverbruikdoor consumenten
Plaatsvindt(bijvoorbeeld nieuweleidingen),
geensprakevanmogelijke gezondheidsriSlcos
voordeconsumentenisdusookgeen
meldingnodig.Bedrijvenzijn indatgeval
ri
J mhun keuzevandemomenten van
°nsternameendewerkwijzen voor laboratoriumonderzoek.
n

Naastdebovengenoemde aanwijzingen
voors n el handelen bij(hetvermoedenvan)
ec
aleverontreinigingvanhet drinkwater
geeftdeInspectierichtlijn MeldingNormerschrijdingen ookaanhoetereagerenop
«wijkende tneetresnkwen bij onderzoek
y
an het koloniegetal 22°CenAeromonas-bactenen.Dezeafsp;ikenzullentezijner tijd in
meerdetailwordenopgenomen inde
ygiè'necodedrinkwater -Opslag,transport
etl
distributie', f
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Inspectierichtlijnvoor
analysemicrobiologische veiligheid
drinkwater
BijdsherzieningvanhetWaterleidingbesluitin2001 isvoogeschrevendateenrisicoanalysemoet
wordenopgesteldomaantetonendathetrisicoopinfectiemetziekteverwekkersviadrinkwaterkleinerisdan10.000perpersoonperjaar. Ineenwerkgroep'Protocolinfectierisico's'werdeenVROMinspectierichtlijnopgestelddiedezemaandaandebedrijvenzalwordentoegestuurdenvana/dan
vankrachtzalzijn.Omderichtlijn bedrijfstakbreed bekend(er)temaken,werdnovemberjongstledeneenbijeenkomstgehouden inhetWaterhuisinNieuwegein.Ongeveer55vertegenwoordigersvan
waterleidingbedrijven,VEWIN,VROM,RIVMenKiwaWaterResearchkwamenopdeworkshopaf.
Wennemar Cramer(VROM)legdehet
verband uit tussendeVROM-inspectierichtlijnenhetBonnCharter endeWHO-richtlijnen voordrinkwaterkwaliteit. InhetBonn
Charter hebben vertegenwoordigers vande
waterleidingsector (bedrijfstak enregelgeving)principesen verantwoordelijkheden
opgesteld voorhet waarborgen van"goeden
veiligdrinkwaterdat hetvettrouwen heeft
vande consument."
BinnendeherzieningvandeWHOGuidelinesforDrinkingWaterQualityisdesystematiekvan'WaterSafetyPlans'ontwikkeld;daarinisdeintegrale procesbenadering
aluitgewerkt.
Dieintegralebenaderingdoetoverigens
allangeropganginNederland. Elementen
ervanzijn inhetnieuwe Waterleidingbesluit
opgenomen,waaronder de risicobenadering
voorhet infectierisico enookderegeling
materialen enchemicaliënendepreventie
vanLegionella.Bijdevolgende herziening
vandeWaterleidingwet komtderisicobenaderingaanbodbijhetleveringsplanende
certificering van kwaliteitssystemen.

Grondstofkwaliteit
AnaMariadeRodaHusmanvan het
RIVMgafaanwatderichtlijn vermeldtover
pathogenen indegrondstof Zebenadrukte
hetalgemeneuitgangspunt:Kiesdebest
beschermdegrondstof DeVROMInspectierichtlijn geldtvoor oppervlaktewaterwinningen(inclusiefkunstmatige infiltratie en
oeverfilrratie) enkwetsbaregrondwaterwinningen.Eenaantalcriteria isopgesteldom

vasttestellenofgrondwater kwetsbaaris:
aantreffen E. coli,bodemsamenstelling
(afdichtende lagen),dieptewinning,integriteitinfrastructuur ennabijheid verontreinigingsbronnen.Indexparhogenen zijn gedefinieerd alsrepresentanten vangroepen
ziekteverwekkende micro-organismen,
waarbij Enterovirussen fungeren alsindex
voorpathogènevirussen,Campylobactervoor
bacteriënenCryptosporidium,Giardiavoor
parasitaire protozoa.
Dezeziekteverwekkers kunnen in afstromend(regen)water enin oppervlaktewater
inpiekconcentraties voorkomenalsgevolg
vanepidemieën indepopulatie,lozingvan
rioolwater,hevigeregenval,dooi,hogeaantallen watervogelsendiverseandereoorzaken.Demeetstrategiedieinderichtlijn is
voorgeschreven richtzich,naastopreguliere
metingen,daaromookopdezepieken.De
meetinspanningvandriejaar isinderichtlijngeconcentreerd totéénjaar omin dat
meerjaar ruimte tehebben voorpiekmttingen.Afhankelijk vande productiecapaciteit
wordteenaantal reguliereen piekmetingen
voorgeschreven.Demeetlocatie ishet laatste
openwaterinhetzuiveringsproces (vanwege
mogelijke herbesmetting).Het meetvolume
moetwordenafgestemd opdeverwachte
concentratie.Ookgegevensoverdeselectiviteitenbetrouwbaarheid vandeanalysemethoden moetenworden vastgelegd.

Zuivering
DeVROM-inspectierichtlijn schrijft
voordatdeeffectiviteit vandezuivering[de
H2G
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