DRINKWATER IN DRENTE
GEZUIVERD
maart alle analysegegevens van het KIWA
beschikbaar zijn geeft de Regionale InspekAardappeltelers zijn bij wet verplicht van tie voor de Volksgezondheid en Milieutijd tot tijd een grondontsmettingsmiddel hygiëne te Groningen opdracht aan het
te gebruiken in de strijd tegen cystenaalt- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne een kontra-expertise uit te voejes (aardappelmoeheid). Een veel toegepast middel is 1,3 dichloorpropeen-1,2 ren, hetgeen resulteert in een bevestiging
van het KIWA-onderzoek. Op 24 mei 1985
dichloorpropaan dat onder de merknamen Vidden D, Cebeco Dodaal, Asep- vindt er een overleg plaats tussen de betrokken partijen. Bij die bespreking wordt de
ta D-Dyleen en SHELL DD door de beWMD geïnformeerd omtrent de normwaarstrijdingsmiddelenfabrikanten wordt
de voor individuele organochloorpesticide
aangeprezen. Enig gevaar voor grondin drinkwater, 0,1 |uj/l, konform het gestelwaterverontreiniging was onmogelijk
de in tabel 1 van het Waterleidingbesluit van
volgens een eigen Shell-onderzoek. De
stof 1,2 dichloorpropaan werd in Drente 1984. De WMD geeft tijdens het overleg te
in het afgeleverde water voor konsump- kennen dat zij zal streven naar een zodanige
behandeling van het drinkwater dat de
tie afkomstig uit drie waterwingebieden
normwaarde van 0,1 («j/l gehaald zal woraangetoond in koncentraties die de
den indien Staatstoezicht op de Volksnorm voor organochloorpesticiden ver
gezondheid dit eist. Onder een aantal vooroverschrijden.
waarden krijgt de WMD toestemming de
drinkwaterproduktie voort te zetten. Twee
Schokkende zaken mbt. de kwaliteit van
winputten met meer dan 10 jjtg/1 dichloordrinkwater worden in 1984 niet verwacht
propaan blijven van het leidingnet afgekopdoor de N.V. Waterleidingmaatschappij
"Drenthe" (WMD). Vertrouwend op de veel peld en er vindt een hergroepering plaats
geroemde kwaliteit van het drinkwater uit de van schone en verontreinigde putten.
diverse waterwingebieden in Drente start de Door 6 winputten met meer dan 5 jxg/1
dichloorpropaan, 10 tussen de 1 en 5 JIQ/1
WMD in 1984 met een uitbreiding cq. veren 8 putten met minder dan 1 |ig/l te menbouwing van haar gebouw te Assen waargen met het water uit 22 schone putten
door in het laboratorium, gedurende 10
wordt de koncentratie dichloorpropaan zo
maanden, beperkt analyses worden uitgelaag mogelijk gehouden. Ook krijgt de
voerd. Van een aantal pompstations worden de pompputten niet uitgebreid geanaly- WMD opdracht te starten met een onderzoek naar de juiste zuiveringstechniek om
seerd en het ruwe water van de pompstations niet onderzocht op zware metalen
en organische mikro-verontreinigingen. Begin september '84 komt het KIWA naar
Drente in het kader van een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van drinkwater. Monstername op 14 september '84 brengt aan
het licht dat verhoogde koncentraties 1,2dichloorpropaan voorkomen in een aantal
ruwwaterbronnen. Rond het pompstation
Noordbargeres te Emmen, blijkt het water
uit 18 winputten verontreinigd met O,4 (ig/1
1,2 dichloorpropaan, in Valtherbos, eveneens Emmen, 9 winputten met 0,7 (ig/1.
Een winput in Gasselte bevat 12,2 |xg/l, hetgeen aanleiding is de put in januari '85 af te
koppelen van het leidingnet. Nadat op 29
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de stof uit het drinkwater te verwijderen,
waarmee enige tijd gemoeid is. Van de
kunstgrepen met het drinkwater verneemt
de drinkwaterkonsument niets.
Een geheim met lek
De affaire blijft binnenskamers tot 14 juni
1985, toen door een lek een ongekende publiciteitsgolf losbarstte. In alle berichten
wordt ir. W. G. Beeftink, direkteur van de
WMD, geciteerd. Dat het om een mutagene
stof gaat die er tevens van verdacht wordt
carcinogeen te zijn, zegt Ir. Beeftink, in de
Emmer courant 14 juni 1985: "Geen direkt
bedreigend gevaar voor de volksgezondheid. " Ook voert hij een tweetal zuiveringsmogelijkheden op, Air Stripping en/of filteren met aktief koolfilter. De konsument,
50 % van de Drentse bevolking, kan gerust
zijn, geen direkt bedreigend gevaar, en de
oplossingen zijn bekend. Alhoewel de WMD
start met haar onderzoek naar de juiste zuiveringstechnieken wordt daadwerkelijke
zuivering op de lange baan geschoven. Afgezien van het voorkomen van 1,2 dichloorpropaan in het grondontsmettingsmiddel
wordt de stof ook gebruikt als intermediair
bij de produktie van oplos- en ontvettingsmiddelen en zou in deze toepassingen, als
niet bestrijdingsmiddel, een gehalogeneerde koolwaterstof zijn waarvoor volgens het
Waterleidingbesluit een norm geldt van 1
(KJ/1. De WMD verzoekt de Inspektie, per
brief dd 20 juni 1985, haar te informeren
omtrent de normstelling van 1 (uj/1 voor gehalogeneerde koolwaterstoffen en 0,1 |ig/l
voor pesticiden. Alvorens de Inspektie de

asso^t &2&S3L

Gifsyndroom
vraag beantwoordt, komt de WMD met het de norm van 0,1 ug/1. Het Ministerie van
VROM is de WMD echter voor met het pers- Inmiddels maakte WMD bekend voor welke
antwoord in een brief aan Milieu Rondombericht "Laagste waarde aanhouden voor zuiveringstechnische oplossingen gekozen
me, dd 22 juli 1985. "Zoals u terecht opdichloorpropaan in Drents drinkwater." dd. is. In Gasselte zal het drinkwater door midmerkt mag het gehalte aan 1,2 dichloordel van air stripping worden gezuiverd alpropaan volgens het huidige Waterleiding- 13 augustus 1985.
besluit niet hoger zijn dan 0,1 pg/l. Vermel- Volgens het VROM persbericht, "hoort 1,2 hoewel er veel weerstand tegen deze medenswaard ivm. de vraag is dat de norm van dichloorpropaan niet in het diepe grond- thode is omdat met deze methode de stof uit
1 ug/1 niet alleen werd overschreden bij het water en niet in het drinkwater voor te ko- het water wordt geblazen, maar het milieu
afgeleverde drinkwater afkomstig uit de
men. De norm is volgens het Waterleiding- weer in, terwijl mikroverontreinigingen via
Gasselter pompputten, maar ook toen het
besluit 0,1 pg/l, en dat blijft zo. Men gaat er- het blazen van lucht in het drinkwater geïnafgeleverde water van het pompstation Valt- van uit dat de WMD er zo snel mogelijk in zal troduceerd worden, hetgeen het middel
mogelijk erger maakt dan de kwaal. Voor
herbos rond 23 april 19851,2 (ig/11,2
slagen de stof verregaand uit het af te leeen meer milieu- en kwaliteitsverantwoorde
dichloorpropaan bevatte. Ir. Beeftink wordt veren water te verwijderen, bij voorkeur
rond de vraag en het antwoord opnieuw
voor 1 januari 1986. Konceniraties van de oplossing, het filtreren met aktieve koolfilveelvuldig geciteerd in de dagbladen.
stof in het drinkwater tot 1 pg/lzijn mbt. een ters, is gekozen in Emmen, alhoewel ook
aan deze methode bezwaren kleven, lijkt de"Mocht 1,2-dichloorpropaan in de ogen van verhoogdrisikoop kanker te verwaarloze methode de beste. Voor de konsumenten
de deskundigen een gehalogeneerde kool- zen."
die de zuiverende maatregelen niet willen
waterstof zijn dan is er in feite niets aan de
afwachten, maar nu willen beschikken over
hand" en ' Zolang het belang van de volks- Stof tot nadenken
dichloorpropaanvrij drinkwater, is er ook
gezondheid niet in het geding is, is er geen De affaire heeft reeds veel stof doen opeen WMD oplossing. In opdracht van de
reden tot ontevredenheid." Emmer Couwaaien. De Tweede Kamerleden Tommel
rant 6 augustus 1985. Onder drukvan de
(D'66) en Van der Vlies (SGP) stelde de ver- WMD heeft de Stichting Waterlaboratorium
pers, met name de DGP, de landelijke en
antwoordelijke Ministers een serie schrifte- Noord in haar laboratorium te Schipborg
provinciale milieubeweging en de dreiging
lijke vragen, de Gedeputeerde voor Milieu- een onderzoek uitgevoerd. Rein water uit
van een kort geding, dat Milieu Rondomme hygiëne in Drente, A. J. Eshuis, tevens voor- het pompstation Gasselte, verontreinigd
met 0,9 |xg/l 1,2 dichloorpropaan, blijkt na
mede namens 10 drinkwaterkonsumenten
zitter van de Raad van Bestuur der WMD,
voorbereidt, overweegt de WMD met een
kreeg schriftelijke vragen van de PPR/PSP 5 minuten koken minder dan 0,1 |xg/l te bevatten, terwijl het koffiezetapparaat evenpersbericht te komen waarin de WMD beStatenfraktie, het Emmer raadslid M. Aukend wilde maken dat zij op vrijwillige basis gusteijn-Esser (D'66) stelde haar kollege de eens soelaas biedt, met de koffie krijgt de
konsument slechts 0,3 van de 0,9 (ig/11,2
maatregelen zou nemen om te voldoen aan nodige schriftelijke vragen en tenslotte
kwam het Groen Progressief Akkoord in het dichloorpropaan te verwerken. In afwachting van de meer definitieve zuivering van
Europarlement met een ontwerpresolutie
omtrent het gebruik van dichloorpropaan in het drinkwater strooit Ir. Beefting zijn kookde landbouw met het doel te komen tot een en koffiezetapparaat-bevindingen als tijdelijke oplossing rond. "Er is geen sprake van alverbod van deze stof.
gemeen advies van WMD aan verbruikers",
aldus Beefting. De vraag wie de kosten van
zuivering zal moeten betalen is bekend. De
vervuiler betaalt geen cent. De rekening zal
worden gepresenteerd aan de Drentse
drinkwaterkonsument.
Wat ook bekend werd gemaakt is "Het gifsyndroom heeft ook hier te sterk doorgeklonken. Dat is betreurenswaardig. Er zijn
gevoelens opgewekt waar geen aanleiding
voor is. Het Drentse drinkwater is per sé niet
vergiftigd", aldus A. J. Eshuis, gedeputeerde voor milieuzaken en tevens voorzitter van
de Raad van Bestuur der WMD tijdens de
Statenkommissie voor de Zorg van het Milieu dd. 19 augustus 1985 (Emmer Courant
20-8-85). Volgens Eshuis is de voorlichting
door de WMD uiterst zorgvuldig gebeurd.
Het is maar goed dat er een inspektie te
Groningen is.
Noorderbreedte 85-149

