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Samenwerkingtussen
drinkwatersectoren
rijksoverheidlangsdelat
Samenwerkingtussendedrinkwatersectorendeoverheidophetgebiedvannatuurenmilieukanvolgensbeidepartijenwordenverbeterd,zoweldoorregelmatigeruitwisselenvanvisiesenstandpunten
alsdoortoegankelijkeresubsidieregelingenterstimuleringvannatuurbeheereninvesteringenin
milieuvriendelijkeproductenenprocessen.Ditisdebelangrijkste conclusieuitdebijeenkomst 'Partnersinnatuurenmilieu-drinkwatersectorenoverheidingesprek',dieop24Jebruariplaatsvond bij
drinkwaterproductiebednjfjan LaßrandvanPWNinHeemskerk.
Debijeenkomst, diegeorganiseerd was
doorVEWIN,PWN,KiwaenEvers&InlandersConsult,hadtendoeldeoverheidte
informeren overdeactiviteiten endoelstellingenvandedrinkwatersector ophet
gebiedvannatuurbeheer eninvesteringen
inmilieuenhetbelangvan overheidsstimulering-enerkenningdaarvan (bijvoorbeeld
door middelvansubsidies].Tevenswerdde
overheid(deministeries vanVROMenLNV
endeDienstLandelijk Gebied]indegelegenheidgesteldzijn beleidsdoelstellingenen
instrumentarium metbettekking totde
drinkwatersector,natuurbeheer enmilieu
toetelichten.
VROM: B e n c h m a r k g a a t o v e r
m e e r d a ng e l d a l l e e n
Inhaarbijdrage vroeghetMinisterievan
VROMzichafofhetwelzowenselijk isdat
debenchmark vooraldoorfinanciële aspecten(dewatertarieven) wordtgestuurd.VolgensGerArdon(hoofd waterbijhetministerie),besteedtdebenchmark nietvoorniets
naastkosteneffectiviteit aandachtaankwaliteit,milieubelastingendienstverlening.De
keuzevoorpubliekeigendom isnadrukkelijkgekoppeldaande maatschappelijke
functie vanhetwaterleidingbedrijf Juist
daaromisderegionalebinding tussen
drinkwaterbedrijven enhunomgevingvan
grotewaarde,metnameookvoorhet
milieudenken ende natuurontwikkeling.
Schaalvergroting binnen dedrinkwatersectormetalsvoornaamsteredeneenverlaging
vandekosten,enhetterugbrengen van (uitgavenvoot)deanderedrinkwatertaken zijn
voorhetministeriedanookeenpunt van
zorg.Omandereelementen bijdedrinkwaterproductie(milieu,natuur)tewaarborgen,

zoektArdondanooknaar mogelijkheden
omdiezwaarderinde prestatiebeoordeling
c.q.-vergelijking vandewaterbedrijven te
laten meewegen.Bijvoorkeurniet viadetailregulering,want"datstaatopgespannen
voetmetdenieuwewerkwijzevanhetRijk,
hetzogeheten formuleren vanbeleidop
hoofdlijnen", aldusArdon."Hetlijkt nuzo
datvooralhetbelangvan aandeelhouders
vandrinkwaterbedrijven doorslaggevendis
bijhetstrevennaarschaalvergroting."Het
MinisterievanVROMbenadruktedatde
gemeenschappelijk opgebouwdekennis binnendesectoreenwaardevol exportproduct
naarhetbuitenland zoukunnenzijn, mits
doelmatigmetcommerciëlepartners wordt
samengewerkt."Nederland heeft eenunieke
positiebinnen dewereldophetgebiedvan
zuiveringstechnologie.Daarmeemoet meer
gedaan kunnen worden",aldusArdon.Een
anderesamenwerkingsvorm,diebinnende
waterketen, heeft volgensVROMvelevoordelen.Hetleidttotmeer doelmatigheid,
mededoor investeringsspreiding en milieuwinsten (vooralophetgebiedvanafval).
Daarmeevaltveeltevetdienen,hoewelhet
opzetten vandergelijke samenwerkingsverbanden nietvanzelfsprekend isenmoeitezal
kosten.
TenslottegingArdonnogkort inopde
liberaliseringgedachte.Hetstandpunt van
VROMiswatdatbetreft gelijkaandatvan
hetEuropeseparlement:voor drinkwater
voorgebonden klanten bestaatgeenmatkt.
Dusmoetje datdeelvandesectotnietwillenprivatiseren enopnemen in bijvoorbeeld
deEU-dienstenrichtlijn.Datzouleidentot
ptivatemonopolies watvetregaande reguleringvereist(tegengaan misbruik)ennog
sterkeredrukophetbeëindigen vanmaat-
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schappelijk relevanteactiviteiten vande
bedrijven."Geziendehuidige doelmatigheid
vandesectormoetmenzichdanafvragenof
hetmiddelnieterger isdande(vermeende)
kwaal",aldusArdon.
B e p e r k t aantal s u b s i d i e r e g e l i n gen en moeilijk toegankelijk
Ondanksdeuitgebreide uiteenzetting
vanzoweldeministeries vanVROMenLNV
alsdeDienstLandelijk Gebiedovervooralde
proceduresendoelstellingen van beschikbaresubsidieregelingen vooractiviteitenop
hetgebiedvannatuurenmilieubinnende
drinkwatersectot, bleeftochhetgevoel hangendathetaantal regelingen klein is,de
hoeveelheid beschikbaargeldbeperktende
toegankelijkheid lastig.Opvallendisdat bijvoorbeelddefiscale milieu-investeringsafttekwelbeschikbaar isvoorde drinkwatersectot,maardatdezegeldenalleen :ereikt
kunnen wordendooringewikkelde 'operational lease-constructies', waarbijdt publiekedrinkwaterbedrijven nieuwe technologie
verkopenaanprivatepartijen (vaakbanken)
endiedanterughuren. "Inderdaad omslachtig",geeft RianneDobbelsteen(VROM,
Ditectiestrategieenbestuur) toe,"maatwe
willen benadtukkendatwedesectorgraag
ondersteunen endatwealledrinkwatetbedtijvenaanmoedigen omdiestaptochte
zetten!".
Opdevraagofereenopvolgerkomtvoor
deEINP(denon-profit versievandeenergieinvesteringsaftrekregeling) moestDobbelsteen toegevendateenterugkeer vandeze
succesvolleregelingopkottetermijn nietin
hetverschietligt,hoegraagVROMdo.i ook
zouwillen."Wehebbensimpelwegdepolitiekewind tegen",aldus Dobbelsteen.

Ondanksdezeteleurstellende boodschap
werdookeenaantalsuccesverhalen ten
tonelegebracht.ZotoondeVitensaanhoe
eensubsidieuit hetEuropese Life-programmaeenproject inOldeholtpadeverrijkte, liet
PWNwetenhoeeengroenfinanciering voor
hun zeerinnovatieveUV/H202-zuiveringin
Andijk leiddetotnogmeerdraagvlakvoor
innovatie inhetbedrijfenlietDuinwaterbedrijfZuid-Holland zienhoeeenzelfde groenfinanciering herstelprojecten indeduinen
eengouden randje bezorgde.

LNV zoekt toenadering
JoopvanBodegraven(LNV)bevestigde
datdedrinkwatersector inmiddelszekerals
eenpartner wordtgezienophetgebiedvan
natuurbeheer (instandhouden natuurterreinenenbiodiversiteit),maar erkendeookdat
desectordaarbij indeogenvanhetMinisterievanLNVdeeigenbroekmoet ophouden
eneigenverantwoordelijkheid moet nemen.
Ditondanks hetfeitdatbijLNVwaterwinninggezienwordt alseenbredemaatschappelijke functie endatgrotedelenvande
waterwingebieden diewordenbeheerd door
drinkwaterbedrijven, samenvallen metde
EcologischeHoofdstructuur endeVogel-en
Habitatrichtlijngebieden.LNVvraagtzichaf
ofhetwellichtzinvolisomdezebrede maatschappelijke rolookvastteleggeninwetgeving.VanBodegravensteldedevraagof
realisatievandehogenatuurkwaliteit door
drinkwaterbedrijven niet vanzelfsprekend
is?Ishetnietzodatnatuurbeheer dewaterwinfunctie ondersteunt? Ishiervoor maatschappelijke/politieke sturing viaruimtelijkeordeningen vergunningvoorwaarden
nodigofmoetditeenvrijwillige taak blijven
(verantwoordelijkheid)? "Metanderewoorden,isditwelgoedgeregeld?",vroeghijzich
af
Volgenshetministerieisduurzaam
beheervanbetrokken natuurterreinen door
drinkwaterbedrijven -voorzoverhetpastin
dezuiveringsstrategie -onderdeelvande
hoofdtaak envoorwaardevoorgebruikvan
degroeneruimte.LNVmeent bovendien dat
ditkanwordenbekostigd uit de kostprijs
vanhetproduct.Steltde drinkwatersector
zichzelfweidevraagofdebaten van natuurbeheeropwegen tegendeverminderdekostenvoorzuivering?DeconclusievanVan
Bodegravenwasdat hethuidige beleid,in
principegeenrijksondersteuning (beheerss
ubsidie)voornatuurbeheer door drinkwaterbedrijven,voldoet.Overdebenchmark
w
as hij kritischer."Desectormoetdebenchm
ark 'vergroenen'.Naastprestatiesvoo--economieenvolksgezondheid moetookeen bijdrageaandekwaliteit vande leefomgeving
w
°rden opgenomen",aldusVanBodegraven.
Drinkwaterbedrijven kunnen duseen

belangrijke spelerzijn bijnatuur- en
gebiedsontwikkeling.Alszeeen voortrekkersrolvervullenbijhet beteropelkaar
afstemmen enoptimaliseren vandeverschillendefuncties,juicht LNVdattoe.Hoeweldesectorgeengebruikkanmakenvan
beheerssubsidies,kandesectorwelprofiterenvanenkeleanderevoorhet natuurbeleid
beschikbare rijksinstrumenten.

Regionalesubsidies ondergeschoven kindje
Detweekoppigeafvaardiging vande
DienstLandelijk Gebied,HeikoPrakenCarloVromans,wondergeendoekjes om:
"Waterleidingbedrijven zijn teweinig
betrokken bijlokaleenregionaleontwikkelingenenbeschikbaresubsidies".Eénvande
takenvanDLGishetfungeren alsbetaalorgaanvanaanzienlijke Europesestructuurfondsgelden, zoalshetPlattelands OntwikkelingsProgramma(POP)enhetSubsidie
GebiedsgerichtBeleid(SGB).Binnendeze
regelingen bestaanvolgensDLGverschillendemogelijkheden voorwaterleidingbedrijven.ZoweesVromansopenkele
onderdelen vanPOPwaarin hijdesector
zekerinzouwillenzienterugkomen: het
verhogenvandekwaliteitvannatuur en
landschapénhetomschakelen naar duurzaamwaterbeheer.Inbeideonderdelenvan
dePOPishetmogelijksubsidiete verkrijgen
voorbronbeschermende activiteiten.Voorde
SGBgeldtietsvergelijkbaars.HetvaltDLG
opdatdedrinkwatersector inbeideregelingenondervertegenwoordigd isendatdesectorbijDLGredelijk onbekend is.Vromans
nodigdedesectordaaromuitomeendialoog
aantegaanvoorbetereafstemming vande
activiteitenvandeDienstLandelijkGebied
(waaronder subsidieverstrekking) endievan
dedrinkwatersector (voornamelijk natuurbeheer).Vromanswaservanovertuigd dat
eenbeterbegripvaneikaarsactiviteitenzou
kunnen leidentotmooienieuwe projecten
waarzekersubsidievoortevinden moest
zijn.
Indatkaderweeshijopdetoekomstige
ontwikkelingen.Vanaf2007wordteennieuweoverkoepelende regelinginhet leven
geroepen:hetInvesteringsfonds Landelijk
Gebied(ILG),eengebiedsgerichtebenaderingenbundelingvanalleregelingen inhet
landelijkgebied.Hetisvangrootbelangdat
dedrinkwatersector zichnu mengtinde
discussierondomdezenieuweregeling,om
tewaarborgendatookna2007regionalegeldenvoordeactiviteitenvandesectorophet
gebiedvannatuurbeheer beschikbaar blijven, f

ACTUALITEIT

PFOSenPFOAin
Nederlandsewateren
InhetoppervlaktewaterinNederlandkomen
wijdverspreid de.geperfluoreerdeverbindingen
PFOSenPFOAvoor,zoblijktuiteeneerste
inventarisatievanhetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling(RIZA)enhetRijksinstituutvoorKusten
Zee(RIKZ).
Sinds 1950wordengeperfluoreerde verbindingengebruikt invloerbedekking,textiel,vetvrijpapieren brandblusmiddelen.
Hetzijn zeerpersistenteensterk bioaccumulerendeverbindingen. Hetgrootsterisico
vandezestoffen voorhetmilieu isdeophopingervan indevoedselketen.Hoedestoffeninhetmilieu wordenverspreid,isnog
onduidelijk. Welwordendestoffen overal
terwereldaangetroffen, zelfsinde ijsberen
opdeNoordpool.
OmeenbeeldvandeNederlandse situatietekrijgen, heeft Rijkswaterstaat in2003
metingen uitgevoerdnaarhet voorkomen
vanPFOSenPFOAinsediment,zwevend
stofenverschillendesoortenbiota.Uitde
resultaten blijkt datdestoffen zowelinde
zoetebinnenwateren alsindezeevoorkomen.Inzwevendstofbedragendeconcentratiesmaximaalenkele ientallen nanogrammenpergram;insedimentoverhet
algemeen lagereconcentraties.
Ookinaal,garnalen, mosselen,boten
kabeljauw zijn PFOSenPFOAmetingen verricht.Inaalwerdendehoogste concentraties
gevonden:totmeerdan 100nanogram per
gramvis.Deresultaten vandestudiemoetenalseenglobaleindicatie worden
beschouwd,aangeziendeanalysemethoden
voorgeperfluoreerde stoffen nognietvollediguitontwikkeld zijn.
Langetijd werdgedachtdat geperfluoreerdestoffen geenschadezouden aanrichten aanmense:-.nilieu.Pasindejaren tachtiggroeidedetwijfel hierover.Metde
toenemendeaandacht voordestoffen in
CanadaendeVerenigdeStatensinds het
beginvandejaren negentig,volgennuook
EuropaenNederland.Inmiddelszijn verschillendelanden,internationale oiganisatiesendeindustriebezigmeteenrisicobeoordelingvandesroffen. f
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