Nieuwe wijze van rapporteren over
de kwaliteit van drinkwater
Sinds 1993 rapporteert Nederland evenals de andere Europese lidstaten aan de
Europese Commissie in Brussel over de kwaliteit van het geleverde drinkwater.
Deze rapportage gaat via het RIVM, dat de door de Nederlandse waterbedrijven
via het REWAB-systeem aangeleverde gegevens samenvat op basis van de
Europese Rapportagerichtlijn.
In Brussel worden de Nederlandse gegevens
beoordeeld en samen met de gegevens van de andere lidstaten verwerkt tot
Europese rapporten over telkens drie achtereenvolgende jaren.

D

eze manier van werken is
omslachtig en niet van deze tijd en
maakt het systeem gevoelig voor
(interpretatie)fouten.
Daarom is in opdracht
van de Europese Unie sinds 2002 (en de
Kaderrichtlijn Water) een nieuw rapportagesysteem in ontwikkeling voor de kwaliteit van
drinkwater: het Water Information System
for Europe (WISE). Het maakt gebruik van
internet en moet uitgroeien tot een uitgebreid
Europees informatiesysteem voor water, dat
kan worden gebruikt als informatiemanagementsysteem voor de Europese Commissie,
beleidsmakers en onderzoekers, maar ook voor
informatieverstrekking
aan het publiek. WISE
moet volgend jaar volledig operationeel zijn.
Voor de huidige Drinkwaterrichtlijn
bestaan
geen protocollen voor het doorgeven van
drinkwatergegevens
aan (het RIVM en) de
Eurapese Commissie. Na het van kracht
worden van de richtlijn zijn de Europese
Commissie en de lidstaten in mei 2007 samen
nieuwe rapportagerichtlijnen
overeengekomen die zijn vastgelegd in een rapport
met onder meer standaard rapportageformulieren. Het is niet bindend; rapportage via

de gepubliceerde tabellen is niet verplicht.
Omdat de elektronische rapportage via WISE
op dit document is gebaseerd, is gebruik van
de richtlijnen wel aan te raden.
Voor Nederland is het RIVM de officiele
rapporteur die gemachtigd is Nederlandse
gegevens in WISE in te voeren. De
rapportage over de jaren 2005,2006 en 2007
is nog op de traditionele manier uitgevoerd,
maar Nederland wil vanaf 2008 de data
direct in WISE kunnen invoeren, inclusief de
gegevens over 2005-2007. Vanaf 201 0 is dat
voor aile lidstaten verplicht. Dat kan voor
2005-2007 achteraf.
De overstap op WISE betekent voor de
Nederlandse waterleidingbedrijven
dat zij
ook een aantal andere gegevens moeten
verstrekken dan voorheen gebruikelijk was,
bijvoorbeeld over de oorzaak en de aanpak
van tijdelijke overschrijdingen. In WISE
moeten ook aile min of meer structurele
overschrijdingen worden aangegeven door
middel van een nieuw ontheffingenformulier, waarbij ook naar reden, oplossing
en tijdsbestek wordt gevraagd. Ook zijn er

veranderingen in de te gebruiken geografische eenheden, die nu per 'Water Supply
Zone/voorzieningsgebied'
moeten worden
aangeleverd en alleen voorWater Supply
Zones grater dan 1.000 kubieke meter per
dag of met een voorzieningsgebied
grater
dan 5.000 personen.
Voor kleinere voorzieningsgebieden
heeft de
Eurapese Commissie de lidstaten eenmalig
verzocht om aan te geven welke informatie
hieraver beschikbaar is, of ze worden
gemonitord en welke kennis er is over de
kwaliteit van het drinkwater. Deze eenmalige
actie dient voor de begripsvorming van de
Europese Commissie en zal bijvoorbeeld
gebruikt worden bij herziening van de drinkwaterrichtlijn.
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KWRwi! in april of mei een informatiemiddag verzorgen over de nieuwe rapportageverplichtingen, de daaraan gekoppelde
gevolgen voor het huidige rapportagesysteem (REWAB)en WISE.Jan Cortvriend van
de Europese Commissie is uitgenodigd om
WISEtoe te lichten.

