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Bijlagen 2

Aan de Leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

In het Algemeen Overleg Water op 22 juni a.s. zullen de INEV's (Indicatieve Niveaus voor Ernstige
Verontreiniging) voor PFAS in grondwater onderwerp van bespreking zijn. Dit in vervolg op het
Notaoverleg Bodem van 12 mei jl. en een door de minister toegezegde brief hierover. Vewin bepleit
nogmaals dat INEV's voor grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater gelijkgesteld worden aan de
geldende normen voor drinkwater zelf.

De door het RIVM afgeleide INEV's dienen als handvat voor overheden om de saneringsnoodzaak bij
bodemverontreinigingen te beoordelen. De nu voorgestelde INEV's voor grondwater voor drinkwater zijn
echter vele malen hoger (minder stringent) dan de normen voor drinkwater zelf. Op grond van deze
INEV's-drinkwater kan daarom geconcludeerd worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging
van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor het drinkwater wel
worden overschreden. In dat geval kunnen drinkwaterbedrijv_en in de knel komen. Om aan de drinkwater-
normen te kunnen voldoen is dan aanzienlijke extra zuivering nodig.

De bewindslieden van IenW stellen zich tot nu toe schriftelijken mondeling op het standpunt dat drink-
waterbedrijven zo nodig meer moeten zuiveren. Dit is volgens Vewin, ondersteund door juridisch extern
advies, zonder meer in strijd met de Europese regelgeving op het vlak van waterkwaliteit en de daarin
vervatte ambitie om het niveau van zuivering te verlagen. PFAS worden met de nu aanwezige zuiverings-
techníeken niet of nauwelijks verwijderd. Inzet op meer zuivering vergt inzet van geavanceerde en kost-
bare technologie. Dit zal leiden tot forse extra kosten voor drinkwaterbereiding. Navolgend lichten wij dit
toe.

In de aanloop naar het Notaoverleg Bodem (dd 12 mei 2020) heeft de staatssecretaris van IenW op 11
mei in antwoord op schriftelijke vragen van mevrouw Van Brenk over deze problematiek als volgt geant-
woord:

"INEV's worden door de bevoegde overheden gebruikt om de ernst van een bodemverontreiniging
te beoordelen. Dit is niet alleen gericht op drinkwater. Of en welke maatregelen worden genomen
hangt onder meer af van de mate van vervuiling en de kosteneffectiviteit. Soms is een bodemsane-
ring de oplossing, maar meestal zijn er andere oplossingen zoals een zuiveringsstap ín de drinkwa-
terbereiding. "

De minister van IenW verwoordde het als volgt tijdens het Notaoverleg Bodem op 12 mei in reactie op
een door de heer Lacin ingediende motie:
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"Maar om nu, zoals u vraagt, die eisen gelik te stellen voor het grondwater vinden w~ niet
proportioneel. Dat is een verzoek dat de Vewin al heel vaak heeft gedaan, maar dat zou leiden tot
niet-proportionele kosten voor het schoonmaken van de bodem en het grondwater. Niet al het
grondwater wordt immers voor drinkwater gebruikt. Het ís een kwestie van maatwerk. In ver-
schillende gevallen moet door het bevoegd gezag gekeken worden hoe je dat het meest kosten-
efficiëntdoet. In de meeste gevallen is het dan het meest kostenefficiënt sls het drinkwaterbedrijf
dat doet, maar dat kan per geval, per gebied worden bekeken. Als het kosteneffectíever is om het
rechtstreeks via het grondwater te doen, geef je daar natuurlijk de voorkeur aan, maar het is echt
aan het lokale en regionale bevoegde gezag om die afweging te maken. Daarom ontraad ik deze
motie. "

Onderstaand onderbouwen wij dat deze stellingname in strijd is met de Europese regelgeving op het vlak
van waterkwaliteit en de daarin vervatte ambitie om de zuiveringsinspanning te verlagen. Vooraf is echter
belangrijk duidelijk te maken dat het standpunt van Vewin géén betrekking heeft (en nooit heeft gehad) op
ál het grondwater, zoals de minister suggereerde, maar alleen op de grondwater dat wordt gebruikt voor
het maken van drinkwater.

Vewin heeft professor Mr. Sluysmans van Van der Feltz Advocaten advies gevraagd over deze materie.
Het advies is bijgevoegd (bijlage 1). Professor Sluysmans komt hierbij tot de volgende conclusie.

De vaststelling van de INEVs op het nu beoogde niveau leidt ertoe dat de toestand van het grond-
waterachteruitgaat, terwijl de zuiveringsinspanning van de waterbedrijven toeneemt. Die ontwik-
keling is striJdig met de uitdrukkelijke doelen van de KRW en de G WR en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen voor de lidstaten, aan de naleving waarvan het Hof van Justitie EU streng de hand
houdt (zie recent HvJ EU 28 mei 2020, ECLI: EU: C.2020:391).

Het door de minister beoogde systeem waarbinnen het aan het (provinciale) bevoegd gezag wordt
overgelaten om op grond van overwegingen van kosteneffectiviteit te beslissen of voor (verdere)
sanering of een extra zuiveringsinspanning moet worden gekozen, miskent bovendien dat sanering
- die leidt tot het in goede toestand brengen en houden van grondwater -juist het uitgangspunt
moet zijn, en overwegingen van kosteneffectiviteit (onder omstandigheden) tot een uitzondering
kunnen leiden.

Door die laatstgenoemde benadering wordt ook een stap gezet in de richting van de reparatie van
de huidige 'mismatch' tussen de wettel~ke verplichting van de drinkwaterbedrijven zorg te dragen
voor veilig drinkwater (waarb~ z~ afhankelijk zijn van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen)
enerzijds, en anderzijds hun gebrek aan bevoegdheden om invloed uit te kunnen oefenen op de
kwaliteit van die drinkwaterbronnen. De door de Vewin bepleite gelukstelling van INEVs met de
indicatieve richtwaarden voor drinkwater leidt er namelijk toe dat de belangen van de goede toe-
stand van het grondwateren de goede drinkwatervoorziening voorop komen te staan en enkel
onder bijzondere omstandigheden en goed gemotiveerd op die belangen mag worden beknibbeld.

Dit klemt te meer, nu uit recente onderzoeken is gebleken dat het uitzuiveren van Pfas, Pfoa en
GenX niet ín alle gevallen mogel~k is, en zo dat wel lukt, enkel tegen zeer aanzienlijke kosten.
Passend is dan om die kosten niet op de afnemers van drinkwater te laten drukken, maarde
vervuiler de kosten van sanering te laten maken,zodat bovendien extra zuiveringsinspanning kan
worden vermeden.

Hieruit blijkt dat de bepaling van de INEV's op het thans voorgenomen niveau de doelstellingen van de
KRW (Kaderrichtlijn Water) en GWR (Grondwaterrichtlijn) doorkruist. De richtlijnen bieden weliswaar de
ruimte voor uitzonderingen onder meer op grond van onevenredig hoge kosten, maar die moeten dan wel
onderbouwd worden toegepast. De generieke benadering hiervan door de minister is tegen die achter-
grond daarmee strijdig.
In het verlengde daarvan blijkt uit het advies dat deze keuze ook niet in overeenstemming is met de
zorgplicht voor overheden van artikel 2 van de Drinkwaterwet met betrekking tot de duurzame veilig-
stelling van de openbare drinkwatervoorziening:
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De Drinkwaterwet zou wel een rol moeten spelen bij de kéuzes die worden gemaakt op het gebied
van bodembeschermingsbeleid- en regelgeving. De wet- of regelgever moet zich bij zin activiteiten
dus nadrukkelijk rekenschap geven van die zorgplicht.

Met betrekking tot de mogelijkheden tot zuivering van PFAS bij de bereiding van drinkwateren het effect
op kosten voorde drinkwaterbereiding heeft de Europese koepelorganisatie EurEau onlangs het volgen-
de geconstateerd (zie bijlage 2):

Water services may have to treat water through the energy-intensive reverse osmosis, since it is the
only technology capable of treating some short-chain PFAS and ensure compliance with the
proposed parametric value. This will in turn entail doubling the costs of water treatment, hampering
the affordability and sustainabílity of water services without providing additional benefits for human
health since other paths of exposure are not regulated. EurEau estimates that reverse osmosis will
make the price of water treatment rise by between €0.5 and €1 per cubic metre.

Ter vergelijking: het gemiddelde tarief van drinkwater in Nederland bedraagt thans circa € 1,35 per
kubieke meter (exclusief verbruiksbelastingen).

Op grond van bovenstaande verzoeken wij u om te bevorderen dat de INEV's voor PFAS in grondwater
dat wordt gebruikt voorde bereiding van drinkwater op hetzelfde niveau worden vastgesteld als de
normen (indicatieve richtwaarden) voor deze stoffen in drinkwater zelf.

Met vriendelijke groet,

4~ ~ ~ ----------

rs. J.H. de Groene
Directeur
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a d v o c a t e n

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland
T.a.v. de heer drs. R. Eijsink
Postbus 90611
2509 LP 's-GRAVENRAGE

Datum: 8 juni 2020 T: +31 70 31 31 057
Onze ref.: 20206444/LBL M: +31 6 29 22 12 64
Van: J.A.M.A. Sluysmans, advocaat bij de Hoge Raad E: sluysmans@feltz.nl

Betreft: Vetyin /advies INEVs

Geachte heer Eijsink,

beste Rob,

I. Achtergrond en vraagstelling

1. Recent heeft het RIVM zogenaamde Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging

(INEVs) vastgesteld voor de stoffen pfos, pfoa en GenX voor grond en grondwater.

2. De INEVs die zijn vastgesteld voor grondwater dat wordt gebruikt voor

drinkwatervoorziening liggen aanzienlijk hoger dan de indicatieve richtwaarden voor

deze stoffen in het drinkwater zelf.

3. Het zuiveren van het verschil vergt van de drinkwaterbedrijven kostbare investeringen

in nieuwe installaties, zo die zuivering al mogelijk is.

4. In de motie Lacin c.s. (kamerstuk 30015, nr. 71) wordt opgeroepen om beide niveaus

gelijkte trekken.

5. De minister van I~tW heeft deze motie ontraden. Als reden daarvoor voert de minister

aan dat deze benadering zou leiden tot niet-proportionele kosten voor het

schoonmaken van de bodem en het grondwater. Niet al het grondwater wordt immers

als drinkwater gebruikt. Hier is volgens de minister maatwerk geboden. Op provinciaal

niveau moet door het bevoeld gezag in voorkomend beval worden afgewogen wat

kosten-effectiever is: sanering of extra zuivering.

Van der Feltz advocaten I Javastraat 22 2585 AN Den Haag ~ Postbus 85615 2508 CH Den Haag
T: +31 (0)70 31 31 050 ~ E: infoC~feltz.nl ~ W: www.feltz.nl
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6. In dit verband wijst de minister er ook op dat INEVs dienen om de ernst van
bodemverontreiniging te beoordelen en richtwaarden voor drinkwater zijn bedoeld om
de kwaliteit van drinkwater als eindproduct te garanderen.

Vetyin heeft ans tegen deze achterrond een drietal vragen gesteld:

(i} Hoe verhoudt het standpunt van de minister zich tot haar wettelijke
verantwoordelijkheden op basis van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water,
Omgevingswet en wellicht andere relevante wetgeving ?

(ii) Kan de minister gezien haar eigen verantwoordelijkheden deze afweging bij
andere overheden neerleggen? Is dit strijdig met regelgeving? Kan zij dit doen
gezien genoemde regelgeving?

(iii) Welke mogelijkheden zijn er om het genoemde standpunt van de minister met
argumenten te bekritiseren?

8. Deze vragen zullen wij in deze notitie beantwoorden. Zij vertonen grote onderlinge
samenhang en om die reden zullen wij ze betrekken in een gezamenlijke analyse om
aan het slot van dit advies te komen tot een beantwoording waarin al de elementen van
deze drie vragen worden betrokken.

II. Twee verschillende normenkaders)

9. Wij stellen voorop dat naar ons oordeel de minister gelijk heeft voor wat betreft de
door haar gesignaleerde verschillende oogmerken van de hier aan de orde zijnde

normen. Wij lichten dit kort toe.

10. De INEVs zijn vergelijkbaar met interventiewaarden, en hebben een functie binnen het
systeem van de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering. Zij bevatten
normen die zijn gericht op het beschermen van mensen en het ecosysteem. Zij dienen
als handvat voor het bevoegd gezag om saneringsnoodzaak van grond en grondwater te
beoordelen. Andere doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de bescherming van
oppervlaktewater en de gezondheid van dieren bij gebruik als drinkwater voor vee,

worden niet meegenomen bij de onderbouwing van INEVs en interventiewaarden. Dat
neemt niet weg dat de hïer aan de orde zijnde INEVs ook een specifieke normering
kennen voor ̀ grondwater (inclusief drinkwater}'.

11. Drinkwater wordt verkregen uit oppervlaktewater en grondwater. Nu de INEVs enkel
betrekking hebben op grondwater, laten wij (zoals ook met u besproken) het

oppervlaktewater hier verder rusten.

12. Drinkwater moet voldoen aan de eisen van art. 13 Drinkwaterbesluit, dat in lid 1
bepaalt dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf er zorg voor draagt dat het
drinkwater op het leveringspunt en op het tappunt voldoet aan de eisen die daaraan
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worden gesteld in de tabellen I, II, Illa, Illb, Ills en IV van bijlage A, behorende bij dit

besluit. Het gaat hier om eisen aan water als eindproduct.

N.B.: De wet stelt ook eisen aan innamewater, maar beperkt die eisen (zie

art. 30 lid 1 Drinkwaterbesluit) tot het oppervlaktewater (zie voor die

eisen bijlage 5 DrinkwaterrQgeling),

13. Waarde normen die worden ontwikkeld binnen de Wet bodembescherming ten doel

hebben het bepalen van saneringsnoodzaak en de normen die worden ontwikkeld

binnen de drinkwaterregelgeving ten doet hebben om de consument te voorzien van

kwalitatief voldoende (`schoon') drinkwater hoeven die normen -vanuit die

verschillende doelen bezien -niet noodzoketijkerwijs gelijkluidend te zijn. De kwaliteit

van grondwater hoeft niet gelijkte zijn aan de kwaliteit van kraanwater. Daarmee is

evenwel nog niet gezegd dat in dit specifieke geval die keuze wet zou moeten worden

gemaakt. Om dat te beoordelen zullen wij (ook) andere ten deze relevante regelgeving

bij onze analyse betrekken.

14. Wij zullen in dit verband achtereenvolgens aandacht besteden aan Europees recht,

nationale regelgeving en (mogelijke) parallellen met andere situaties.

III. Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn

!lt.1 Analyse

15. De Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000Ib0lEC, hierna: de KRW) heeft tot doel 'de

vaststelling van een kader voor de bescherming van landoppervlaktewater,

overgangswater, kustwateren en grondwater'. De KRW bevat milieudoelstellingen voor

oppervlaktewateren, grondwater en beschermde gebieden, waaronder gebieden die

overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen voor de onttrekking van voor menselijke

consumptie bestemd water (artikel 4 en bijlage IV). Voor alle wateren, inclusief

grondwaterlichamen, zouden de door de KRW beoogde doelen in 2Q15 moeten zijn

gehaald.

16. Qe Grondwaterrichttijn (20061118/EG, hierna: de GWR), ook wel de ̀dochterrichtlijn'

van de KRW genoemd, bevat specifieke normen ten aanzien van grondwater. Voor zover

relevant komen die normen bij de verdere analyse van de verplichtingen die

voortvloeien uit de KRW aan de orde.

17. De doelen die de KRW voor grondwater stelt, omvatten onder meer het beschermen,

verbeteren en herstellen van alle grondwatertichamen en in het bijzonder de

bescherming van grondwater dat is bestemd voorde productie van water bedoeld voor

menselijke consumptie. Art. 1 spreekt in dit verband onder meer over (het streven

naar) ̀een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater'.
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18. In artikel 4, lid 1, onder b, van de KRW worden lidstaten verplicht om de nodige
maatregelen ten uitvoer te leggen met de bedoeling achteruitgang van de toestand van
alle grondwaterlichamen te voorkomen en die toestand zelfs te verbeteren. Nakoming
van die verplichtingen kan door belanghebbende partijen in rechte worden
afgedwongen (zie in die zin het arrest van 1 juli 2015, Bund fur Umwelt and
Naturschutz Deutschland (ook wel 'Wezer-arrest gnoemd), C-461113, EU:C:2015:433,
punt 66 en het arrest van 28 mei 2020, Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2020:391, punt
72).

19. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een recent arrest 28 mei 2020
(Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2~20:391) geoordeeld dat het in artikel 4 lid 1, onder
b, (i) KRW gebruikte begrip 'achteruitgang van de toestand' van grondwater moet
worden uitgelegd onder vervvijzing naar ̀ een kwaliteitselement of een stof', en de
drempel waarboven spráke is van niet-nakoming van de verplichting om achteruitgang
van de toestand van een waterlichaam te voorkomen ̀ zo laag mogelijk' moet zijn. Het
Hof noemt drie concrete gevallen waarin van een dergelijke achteruitgang sprake is:

- De niet-naleving van één van de kwaliteitselementen die in punt 2.3.2. van bijlage
V bij richtlijn 2000/60 zijn vastgesteld, vormt een achteruitgang van de chemische
toestand van het betrokken grondwaterlichaam.

- In het bijzonder moet overschrijding bij een grondwaterlichaam van één van de
kwaliteitsnormen of drempelwaarden ín de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn
2006/118 (de GWR) worden aangemerkt als niet-nakoming van de verplichting om
achteruitgang van de toestand van een grondwaterlichaam te voorkomen.

- Bovendien ís sprake van een achteruitgang bij elke verdere verhoging van de
concentratie van een verontreinigende stof die, gelet op artikel 3, lid 1, van
richtlijn 2006/118 (de GWR), een milieukwaliteitsnorm of een door de lidstaat
bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

20. Artikel 7 KRW handelt nog meer specifiek over ̀ voor de drinkwateronttrekking gebruikt
water'. Het artikel bepaalt onder meer dat waterlichamen moeten worden aangewezen
die worden gebruikt voor de onttrekking van water dat voor menselijke consumptie
wordt gebruikt (art. 7 lid 1). Artikel 7 lid 3 vereist dat lidstaten deze waterlichamen
beschermen om de achteruitgang van de kwaliteit te voorkomen, om uiteindelijk 'het
niveau van zuivering' te verlagen.

21. Hoewel concrete rechtspraak dienaangaande ontbreekt, is er reden om te
veronderstellen dat ook naleving van laatstgenoemde verplichting voor de nationale
rechter kan worden gevorderd door zij wier belangen bij die naleving zijn betrokken
(zie HvJ EG 30 november 2006, ECLI:EU:C:2006:749, Commissie t. Duitsland i.c.m. het
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voornoemde Wezer-arrest}. In dit verband merken wij op dat artikel 11 lid 2 onder d
niets voor niets bepaalt dat de maatregelen om aan de voorschriften van artikel 7 te
voldoen -waaronder de maatregelen om de waterkwaliteit veilig te stellen teneinde
het niveau van de zuivering dat voor productie van drinkwater is vereist te verlagen -
als ̀ basismaatregelen' worden aangemerkt, hetgeen het verplichtende karakter van
artikel 7 lid 3 lijkt te onderstrepen.

111.2 Bevindingen

22. Uit de KRW (in combinatie met de GWR) vloeit voor lidstaten de (rechtens afdwingbare
verplichting voort om de grondwatertoestand te beschermen en te verbeteren. Of
sprake is van een dergelijke achteruitgang van de toestand moet worden bepaald aan
de hand van de parameters die hiervoor in randnr. 19 zijn genoemd.

23. Het in artikel 7 lid 3 KRW genoemde oogmerk om het niveau van de zuivering te
verlagen, zou kunnen worden aangemerkt ats een separate (hoewel samenhangende)
verplichting, waarvan ook ten overstaan van de nationale rechter naleving zou kunnen
worden gevraagd.

IV. Drinkwaterrichtlijn

IV.1 Algemeen .

24. In Richtlijn 98/83lEG, de Drinkwaterrichtlijn (hierna: DWR) zijn regels neergelegd
betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Voor de hier
aan de orde zinde discussie is vooral relevant artikel 4 DWR.

25. Artikel 4 DWR bepaalt dat ̀ onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van andere
communautaire bepalingen' (zoals, bijvoorbeeld, de KRW en de GWR) lidstaten de
nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat ̀ voor menselijke
consumptie' bestemd water (zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 1 sub a, kort gezegd:
drinkwater) gezond en schoon is. Meer concreet wordt van lidstaten gevergd dat zij
maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het water geen schadelijke stoffen bevat
in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de volksgezondheid opleveren en dat
het water voldoet aan de in de bijlage bij de DWR gespecificeerde chemische
minimumvereisten.

IV.2 Bevindingen

26. Hoewel de DWR ziet op drinkwater - en niet op grondwater -kan in de DWR wel een
aanknopingspunt worden gevonden om te betogen dat het saneren van een stof als Pfas
een door de overheid te treffen maatregel is om te zorgen dat het (drink)water geen
schadelijke stoffen bevat, zoals in artikel 4 DWR bedoeld.
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V. Uitzonderingsbepalingen

V.7 Analyse

27. Zowel de KRW als de GWR bevatten uitzonderingsbepalingen die onder bepaalde
voorwaarden magen worden toegepast in situaties waarin dein die richtlijnen
beschreven doelen niet kunnen worden gehaald.

28. Uitzonderingsbepalingen uit de KRW die betrekking kunnen hebben op grondwater zijn
onder meer fasering (artikel 4 lid 4 KRW) en doelverlaging (artikel 4 lid 5 KRW)

29. Aanvullend op de uitzonderingsbepalingen uit de KRW geeft de GWR
uitzonderingsbepalingen voor inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater.
Zo bepaalt artikel 6.3 GWR dat lidstaten onder meer mogen beslissen dat de bepalingen
omtrent de inbreng van verontreinigende stoffen (artikel 6. i, GWR) niet gelden als de
inbreng van verontreinigende stoffen door de bevoegde autoriteiten wordt geacht
technisch niet te voorkomen of te beperken te zijn zonder gebruik te maken van
onevenredig kostbare maatregelen om hoeveelheden verontreinigende stoffen uit
vervuilde bodem of ondergrond te verwijderen, of anderszins te zorgen dat insijpeling
daarvan kan worden beheerst. Deze uitzonderingsrond doet denken het standpunt van
de minister in de onderhavige kwestie.

N.B.: Deze uitzonderingen mogen overigens enkel worden toegepast onder

voorwaarde dat in de betrokken grondwaterlichamen efficiënte
monitoring plaatsvindt (overeenkomstig punt 2.4.2. van Bijlage V, KRW
of andere passende monitoring), er gerapporteerd wordt fn het SGBP
(overvoeging 18, GWR) en dat een inventaris wordt bijgehouden met
toegepaste uitzonderingen {artikel 6.4, GWR).

V.2 Bevindingen

30. Uit de KRW en GWR kan dus worden afgeleid dat op lidstaten de verplichting rust om te
voorkomen dat (aangewezen) grondwaterlichamen verder worden verontreinigd en dat
bestaande verontreiniging zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Het kan zijn dat van
concrete acties (voorlopig) wordt afgezien omdat de kosten daarvan niet opwegen
tegen de baten, maar dat moet dan gebeuren aan de hand van een concreet en
beargumenteerd beroep ap een uitzonderingsbepaling.

31. Wat de minister lijkt te doen in de INEVs-discussie, is juist de uitzondering tot

hoofdregel maken door als uitgangspunt te formuleren dat sanering tot de
drinkwaternorm niet nodig is vanwege de onevenredig hoge kosten, tenzij het bevoegd
gezag daar in een voorkomend geval anders over denkt.
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VI. Drinkwaterwet

V/.7 Analyse

32. Wij lezen in de Drinkwaterwet - en de daaronder hangende regelingen -geen

rechtstreeks verplichting voor de minister om de INEVs gelijk te stellen aan de normen
voor drinkwater.

33. Wij zijn ons uiteraard bewust van de in artïkel 2 van de Drinkwaterwet opgenomen
zorgplicht voor bestuursorganen inzake de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening, maar die zorgplicht omvat naar ons oordeel niet ook de in
randnr. 32 vermelde verplichting. Dit menen wij bijvoorbeeld te kunnen afleiden uit
ABRvS 16 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3479, rov. 16-17), waarin de Afdeling
oordeelde dat artikel 2 Drinkwaterwet niet betekent dat het effluent (in het kader van
een lozing) aan dezelfde normen moet voldoen als het door de drinkwaterbedrijven in

te nemen oppervlaktewater.

34. Zulks neemt niet weg dat de zorgplicht van artikel 2 Drinkwaterwet wel een roi zou
moeten spelen bij de keuzes die worden gemaakt op het gebied van

bodembeschermingsbeleid- en regelgeving. De wet- of regelgever moet zich bij zijn

activiteiten dus nadrukkelijk rekenschap geven van die zorgplicht.

V1.2 Bevindingen

35. Wij menen dat de Drinkwaterwet nadrukkelijk dan nu het geval is een rol zou behoren
te spelen in de oordeelsvorming van de minister inzake de keuze voorde bepaling van

het niveau van de INEVs.

VII. Omgevingswet

Vll.1 Analyse

36. Net als onder het huidige recht, zal het waterbeheer onder de toekomstige

Omgevingswet over diverse overheden verdeeld zijn. Een grote verschuiving binnen de
thans geldende taakverdeling vindt er onder de Omgevingswet niet plaats. Wet blijkt

uit de Omgevingswet explicïet dat de provincie verantwoordelijk is voor het realiseren

van de doelen van de KRW en GWR en zijn enkele belangrijke taken ten aanzien van

grondwater bij de provincie gelegd, Zo wijst de provincie in haar omgevingsverordening
grondwaterbeschermingsgebieden aan en stelt zij regels op ter bescherming van de

grondwaterkwaliteit in deze gebieden. Verder moet het regionale waterprogramma
maatregelen bevatten die voorkomen dat er sprake is van achteruitgang van de

kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie om te
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voorkomen dat de zuiveringsinspanning omhoog gaat. Onder de Omgevingswet blijft

evenwel gelden dat de provincie (en de Staat) het (regionale) strategische waterbeleid

formuleren en dat de waterbeheerders (waterschappen en de Staat) het operationele
waterbeheer uitvoeren.

37. Wij zien weinig meerwaarde in een uitvoerig stilstaan bij het beschermingsniveau dat

in de Omgevingswet aan het grondwater wordt geboden, nu dat niveau -voor zover dat

thans kan worden overzien - in elk geval niet hoger ligt dan het huidige niveau {zie ín

die zin ook Van Rijswick in haar noot onder AB Z019/532).

V11.2 Bevindingen

38. Voor wat betreft de onderhavige discussie valt uit de Omgevingswet dus geen nuttig

argument te halen.

VIII. Vergelijking met casus Oasen

Vlll. f Anatyse

39. ' U hebt gewezen op een mogelijke parallel tussen de situatie van de vaststelling van de

INEVs en de wijze waarop door het bevoegd gezag is omgegaan met een bedreiging van

een oevergrondwaterwinning van Oasen door lozingen van GenX door het bedrijf

Chemours.

40. In laatstgenoemd geval zijn - zo begrijpen wij -door het bevoegd gezag eisen gesteld

aan de lozing van GenX, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat -kort gezegd -die

lozingen niet mogen leiden tot een verdere zuiveringsinspanning uan Oasen (zodat

Oasen haar zuiveringsinstallatie of -proces dus niet hoefde aan te passen).

41. De vergelijking met de vaststelling van de iNEVs gaat ons inziens ten dele niet ap, nu

een relevant verschil bestaat tussen de beoordeling van gevallen waarin een sanering

van een bestaande verontreiniging moet plaatsvinden en het stellen van eisen aan een

lozing (die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt).

V. Ten dele is die vergelijking wel terecht, nu in de casus Oasen wel nadrukkelijk rekening

is gehouden met het door het Europese recht opgegeven doel voor lidstaten om de

watertoestand niet achteruit te laten gaan en de zuiveringsinspanning te beperken, en

dat in de INEVs-discussie door de minister vooralsnog onvoldoende gebeurt.

Vllt.2 Bevindingen

42. Het voorbeeld van het optreden van het bevoegd gezag in de casus van Oasen kan in de

discussie met de minister worden opgevoerd als een voorbeeld van hoe het wel moet,
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maar staat wel bloot aan de kritiek dat deze casus niet op alle relevante onderdelen
vergelijkbaar is met de INEVs-discussie.

IX. Slotsom en aanbevelingen

43. In de discussie over de INEVs zal Vewin ons inziens voornamelijk steun moeten ontlenen
aan het Europese recht, in het bijzonder de KRW en de GWR (en in mindere mate de
DWR). Recente rechtspraak laat zien dat het Hof van Justitie bepaald streng toeziet op
naleving van de uit die regelgeving voor lidstaten voortvloeiende verplichtingen. Heel
kart gezegd mag de toestand van het grondwater zeker niet verslechteren en moet die
(als die thans onvoldoende is) zelfs verbeteren. Ook kan aan die richtlijnen een
verplichting worden ontleend voor de lidstaten om de bestaande zuiveringsinspanning
terug te brengen (en zeker niet te verhogen).

44. Wij kunnen echter ook uit die strenge Europeesrec~telijke normen geen verplichting
afleiden om de INEVs gelijkte stelen aan de normen voor drinkwater ('uit de kraan').
Dat kan evenwel wel het feitelijke gevolg zijn van correcte naleving van de uit die
normen voortvloeiende verplichtingen.

De crux van de discussie lijkt ons dan ook vooral te (moeten) zïjn in hoeverre het
niveau waarop de INEVs nu worden bepaald (vanuit het perspectief van de Wet
bodembescherming) eraan in de weg staat dat de doelstellingen uit KRW en GWR (en in
mindere mate de DWR) worden behaald

45. Wij hebben hiervoor de (uit de richtlijnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie
afgeleide) normen weergegeven waaraan moet worden getoetst om te bezien af in een
voorkomend geval sprake is van een onvoldoende toestand of achteruitgang van de
toestand van het grondwater. Die toets zelf kunnen wij aan de hand van de ons ter
beschikking staande gegevens niet verrichten. Bovendien lijkt ons dat die toets oak in
concrete gevallen moet worden verricht.

46. Als met inachtneming van voormelde toets inderdaad kan worden geconcludeerd dat de
bepaling van de INEVs op het thans voorgenomen niveau de deelstellingen van de KRW
en GRW doorkruist, dan bevatten de richtlijnen weliswaar de ruimte voor
uitzonderingen, maar die moeten dan wet onderbouwd worden toegepast. De generieke
benadering van de minister lijkt tegen die achterrond onvoldoende.

47. Met de nadrukkelijke kanttekening dat voor ons nog onduidelijk is of de vaststelling van
de INEVs op het nu beoogde niveau inderdaad leidt tot een achteruitgang of het
achterwege blijven van een voorgeschreven verbetering van de toestand van het
grondwater als bedoeld in de KRW en GWR komen wij tot de navolgende conclusies.
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48. De vaststelling van de INEVs op het nu beoogde niveau leidt ertoe dat de toestand van
het grondwater achteruitgaat, terwijl de zuiveringsinspanning van de waterbedrijven
toeneemt. Die ontwikkeling is strijdig met de uitdrukkelijke doelen van de KRW en GWR
en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de lidstaten, aan de naleving waarvan
het Hof van Justitie EU streng de hand houdt (zie recent HvJ EU 28 mei 2020,
ECLI: EU: C:2020:391 }.

49. Het door de minister beoogde systeem waarbinnen het aan het (provinciale) bevoegd
gezag wordt overgelaten om op grond van overwegingen van kosteneffectiviteit te
beslissen of voor (verdere) sanering of een extra zuiveringsinspanning moet worden
gekozen, miskent bovendien dat sanering -die leidt tot het in goede toestand brengen
en houden van grondwater -juist het uitgangspunt moet zijn, en overwegingen van
kosteneffectiviteit (onder omstandigheden) tot een uitzondering kunnen leiden.

50. Door die laatstgenoemde benadering wordt ook een stap gezet in de richting van de
reparatie van de huidige 'mismatch' tussen de wettelijke verplichting van de
drinkwaterbedrijven zorg te dragen voor veilig drinkwater (waarbij zij afhankelijk zijn
van de kwaliteit van de drinkwaterbronnenj enerzijds, en anderzijds hun gebrek aan
bevoegdheden om invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van die
drinkwaterbronnen. De door de Vetyin bepleite gelijkstelling van INEVs met de
indicatieve richtwaarden voor drinkwater leidt er namelijk toe dat de belangen van de
goede toestand van het grondwater en de goede drinkwatervoorziening voorop komen
te staan en enkel onder bijzondere omstandigheden en goed gemotiveerd op die
belangen mag worden beknibbeld.

51. Dit klemt te meer, nu uit recente onderzoeken is gebleken dat het uitzuiveren van
Pfas, Pfoa en GenX niet in alle gevallen mogelijk is, en zo dat wel lukt, enkel tegen
zeer aanzienlijke kosten. Passend is dan om die kosten niet op de afnemers van
drinkwater te laten drukken, maar de vervuiler de kosten van sanering te laten maken,
zodat bovendien extra zuiveringsinspanning kan worden vermeden.

52. Wij hopen dat dit advies aan uw verwachtingen beantwoordt. Uiteraard zijn wij graag
bereid om het advies desgewenst op onderdelen nader uit te werken of aan te vullen.
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Summary

PFAS is a large group of very persistent chemicals that tend to accumulate in the
environment and in human and animal bodies. They therefore pose a serious threat to
the environment and human health. The emission of this group of chemicals needs to
be drastically reduced, using the principles of control-at-source and polluter-pays. An
EU-level ban on all non-essential use of PFAS is therefore necessary.

1. What are PFAS and why are they used?

PFAS -short for per- and polyfluoroalkyl substances - is a chemical family consisting of
almost 5,000 individual substances. They are a group of widely used, man-made,
persistent chemicals that accumulate over time in humans and in the environment.

In manufacturing, PFAS are favoured for their durability and useful properties such as
non-stick, water repellence and anti-grease on many domestic products, including skin
creams and cosmetics, car and floor polish, rinse aid for dishwashers, textile and fabric
treatments, food packaging and microwave popcorn bags, cupcake forms, frying pans,
outdoor gear and shoes. They similarly have very many and widespread uses in
industry, and notably in firefighting foam.

The persistent nature of these substances means that they are very resistant to
biodegradation and they are now ubiquitous in the environment. Concerns raised
regarding the most popular (PFOS* and PFOA**) led to a voluntary phase-out of PFOS
by the largest producer in 2001; nonetheless its widespread use in long-life domestic
products, particularly carpets and furniture, means that it represents a major legacy
issue to be managed.

2. Why is the water sector concerned about PFAS?

PFAS either are, or degrade to, very persistent chemicals that accumulate in humans,
animals and the environment and may cause adverse effects at elevated concentrations.

The European Food Safety Agency (EFSA) recently launched an open consultation (24
February 2020) on the draft scientific opinion on the risks to human health related to
the presence of PFAS in food. EFSA proposes a stricter tolerable weekly intake (TWI) of
8ng/kg body weight per week for the sum of four PFASs (PFOA, PFNA, PFHxS and PFOS).
EFSA concludes that parts of the European population exceed this TWI.

Read more here.

Rue du Luxembourg 47-51, 1050 Brussels, Belgium
00 3 (0)2 7064080 -secretariat@eureau.org - www.eureau.ora
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Quantifícatíon of the importance of the different routes of human and environmental
exposure is lacking but the diagram below illustrates some simple pathways.

Typical PFAS exposure pathways

(figure from the EEA)1
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There are well-documented instances of localised groundwater/drinking water

contamination related to specific producers/users/disposals, allied to reported health

impacts, but it is clear that small concentrations of PFAS are ubiquitous in the

environment and most humans. Their presence in many domestic and food items will

present the largest potential source of exposure in most cases.

Whilst the water sector does not use or generate PFAS, unless PFAS are specifically

removed by water treatment, their presence in the water environment, (including source

waters). and the use of modern analytical capability will mean that they will be detectable
in potable water albeit in small quantities.

Equally, the waste water sector will be a conduit that conveys them from one medium

to another, and notably from domestic and industrial premises to the environment. This

is because PFAS are not amenable to conventional waste water treatment technologies;
any apparent benefit of passage through urban waste water treatment is likely to be

simply the separation of PFAS from the aqueous phase into sewage solids.

1* Perfluorooctane sulphonate; **Perfluorooctanoic acid

^'2/5~



March 2020
PFAS in the urban water cycle

,
0

_~

3. PFAS -Regulatory controls and restrictions

At EU level, only a few of the nearly 5,000 PFAS are restricted today. PFOS is restricted

under the EU POPs Regulation (Persistent Organic Pollutants Regulation). PFOA and its

precursors are currently restricted under the REACH Regulation, including their presence

in products made or imported into the EU. This will soon be replaced by a new restriction

under the POPS Regulation, which will have more limited derogations, following a

decision taken at the Stockholm Convention.

A number of other PFAS are on the REACH list of Substances of Very High Concern

(SVHCs). In June 2019, the PFAS GenX, was the first chemical added to the SVHC list

on the basis of its persistent, mobile and toxic properties posing a threat to drinking

water and the environment.

These restrictions mean that the concentrations of the most common, studied and

regulated PFAS - PFOA and PFOS -are decreasing, whilst concentrations of morenovel'

PFAS may be increasing.

4. Control-at-source must be the guiding principle

While the substance-specific approach followed so far by the EU means that only very

few PFAS are regulated at the source, stringent end-of-pipe thresholds were set to

protect the health of water consumers. The revised EU Drinking Water Directive (DWD)

includes the following requirements for a maximum amount of PFAS in the drinking

water: 0,5 ~g/litre for PFAS total or 0,1 Ng/litre for the sum of 20 PFAS.

EurEau fully supports the need to limit exposure of consumers to PFAS. It is however

unacceptable, that these thresholds are set at the end of the exposure pathways, while

the use of many of the substances covered is not regulated at the source.

The thresholds in the DWD will ensure that human exposure via drinking water is

limited. At the same time, we want to stress that PFAS are a challenge for drinking

water operators. The impact assessment of the DWD does not take into account which

technologies will have to be applied to reach the parametric values nor the associated

costs that consumers will have to bear through their water bills.

Water services may have to treat water through the energy-intensive reverse osmosis,

since it is the only technology capable of treating some short-chain PFAS and ensure

compliance with the proposed parametric value.

This will ín turn entail doubling the costs of water treatment, hampering the affordability

and sustainability of water services without providing additional benefits for human

health since other paths of exposure are not regulated. As the WHO remarks2, "drinking

water is not the only source" of exposure and íf these substances are not controlled at

the source (at the level of the factory emitting them) citizens will continue to be exposed

through other paths (food for instance). 'WHO is aware that new PFCs are under

development but these should be prevented from reaching the environment under other

z hops://ec.europa.eu/environment/water/waterdrink/pdf/20171215_EC_projectreport_final_corrected.pdf.
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legislation for controlling such ingredients and breakdown products" (page 88).

EurEau estimates that reverse osmosis will make the price of water treatment rise by
between €0.5 and €1 per cubic metre. For an average household consuming around 200
m3 per year, the water bill will increase between €100 and €200 per year.

This means that the Polluter Pays Principle will be replaced by the Consumer Pays
Principle. In fact, these substances should be controlled or banned at the source, before
entering the water cycle, and the costs should be borne by the polluters.

There is a very stringent environmental quality standard ('~EQS") established for PFOS
which is also a designated ̀ priority hazardous substance' and hence allied to an aim to
eventually cease all emissions. Studies from the UK indicate that the EQS is routinely
exceeded in many rivers, and that this is the case even upstream of waste water
discharges. This suggests that the application of treatment obligations at waste water
treatment plants - which would require novel and very expensive treatment
technologies - is unlikely to be sufficient to address concerns of environmental
exposure.

End-of-pipe control is not likely to be practicable or affordable, and if control
needs to be exerted, the correct intervention is at source.

5. The EU must take bold action now
Due to the large number of PFAS chemicals, a substance-by-substance risk
assessment and management approach is not the way forward to efficiently
prevent risk to the environment and human health from a single PFAS or mixtures of
them. Taking precautionary risk management actions for groups of chemicals
and promoting the use of chemicals that are ̀ safe-and-circular-by-design' is the only
viable way to limit future pollution. The Netherlands announced at the December 2019
Environment Council the intention to prepare a comprehensive proposal to restrict all
uses of and products with PFAS except where essential. The competent authorities in
Denmark, Germany, Sweden and Norway, and the ECHA, have indicated their
willingness to cooperate.

EurEau supports this initiative and calls on the European Commission to present an
action plan announcing the swift ban of all non-essential use of PFAS. With this in
mind, EurEau has recently co-signed a declaration to call to end the use of PFAS
chemicals.

Furthermore, EurEau insists on the application of the Polluter Pays Principle, as
enshrined in the TFEU article 191.2. Whenever drinking water or waste water operators
need to take specific action to prevent the exposure of water consumers and the aquatic
environment to PFAS, producers should cover the cost through extended producer
responsibility schemes.
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The text and facts are mainly based on the following sources:
hops://www.eea.europa.eu/themes/human/chemicals/emerginq-chemical-risks-in-
europe

http://Horden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295959/FULLTEXTOi.pdf

hops://Horden.diva-portal.orq/smash/get/diva2:1118439/FULLTEXTOl.pdf

hops://chemsec.org/the-netherlands-has-had-enough-wants-to-restrict-all-pfas-
chemicals/

Read also:

EurEau position paper: Addressing micropollutants: aholistic approach

http://www.Bureau.ora/resources/position-papers/3828-the-holistic-approach-to-
addressinq-micropollutants-2019-update-of-source-control/file.

EurEau briefing note: Moving Forward on PMT and vPvM Substances

http://www.eureau.orq~resources/briefin4-notes/3934-briefin4-note-on-moving
forward-on-pmt-and-vpvm-substances/file.

About EurEau

EurEau is the voice of Europe's water sector. We represent drinking water
and waste water operators from 29 countries in Europe, from both the
private and the public sectors. ~)

Our members are 34 national associations of water services. At EurEau,
we bring national water professionals together to agree European water EurEau
sector positions regarding the management of water quality, resource
efficiency and access to water for Europe's citizens and businesses. The
EurEau secretariat is based in Brussels.

With a direct employment of around 476,000 people, the European water sector makes
a significant contribution to the European economy.
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