Brussel
Geen telecomkabels in
drinkwaterleidingen!
Drinkwaterbedrijven en riool- en gasnetbeheerders moeten
toegang verlenen tot hun leidingen voor uitrol van telecomkabels.
Dat is de kern van een voorstel voor een nieuwe Europese
telecom-verordening van Eurocommissaris Kroes (Digitale
Agenda). Vewin vindt dit ongewenst vanwege de risico’s voor de
drinkwaterkwaliteit. Drinkwater zal daarom uitgesloten moeten
worden van de werking van de verordening.
Op 26 maart presenteerde Eurocommissaris
Kroes (Digitale Agenda) haar voorstel om de
kosten van de aanleg van elektronische hoge
snelheidscommunicatienetwerken te verlagen. In het voorstel wordt aangegeven dat
er tot het jaar 2020 tot wel 63 miljard euro
bespaard kan worden, als netwerkbeheerders
voor het aanleggen van nieuwe breedbandverbindingen gebruik zouden kunnen maken
van reeds bestaande infrastructuur. Eén van
de sectoren die onder het voorstel vallen, is de
drinkwatersector. Telecombedrijven krijgen
daarbij het recht om hun kabels uit te rollen
binnen al aanwezige leidingnetwerken, zoals
drinkwaterleidingen.

Ontoelaatbare risico’s
Drinkwaterbedrijven worden verplicht om
op elk binnenkomend verzoek daartoe van
telecombedrijven een ‘redelijk aanbod’
te doen. Weigering van dit aanbod kan
plaatsvinden op een aantal gronden. Eén
van deze gronden zou bijvoorbeeld kunnen
zijn dat de veiligheid of integriteit zal worden aangetast als er breedbandnetwerken
door leidingen zullen lopen. Echter, risico’s
voor de volksgezondheid worden nu niet
genoemd. Vewin is van mening dat dit ontoelaatbare risico’s oplevert voor de chemische en microbiologische betrouwbaarheid
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en dus de kwaliteit van het drinkwater. Het
inbrengen van kabels in leidingen is een
ernstige besmettingsbron voor het drinkwater. Bovendien kunnen uit die ingebrachte kabels chemische stoffen vrijkomen en
in het water terechtkomen. Deze stoffen
kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid
of aanleiding geven tot groei van bacteriën.

Overlast voor de klant
Kabels in drinkwaterleidingen verhinderen ook het normale functioneren van
het drinkwaternet, bijvoorbeeld doordat
afsluiters niet meer gebruikt kunnen worden. Reparaties bij leidingbreuken zullen
ernstige vertraging oplopen en leiden tot
overlast voor de klant. Het voorstel om
telecomkabels in drinkwaterleidingen te
leggen is dus ondoordacht en ongewenst.

Uitsluiten van de verordening
De verordening zal de komende maanden
worden behandeld door het Europees
Parlement en de Europese Raad. Samen met
de Europese koepelorganisatie EUREAU
pleit Vewin ervoor dat drinkwater wordt
uitgesloten van de werking van de verordening. De Nederlandse regering heeft aangegeven, dat zij zich hiervoor in Brussel zal
inzetten.
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