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BEKNOPTE MOTIVERING

Een aantal aspecten van de kwaliteitsbeoordeling van grondwater zijn buiten Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid1 gebleven. De 
richtlijn waarop dit advies betrekking heeft, is bedoeld om in deze leemte te voorzien. Doel is 
een harmonisatie van het toezicht op de grondwaterkwaliteit, om meer preventie en controle 
op het gebied van grondwaterverontreiniging te garanderen. De lidstaten worden verplicht 
drempelwaarden voor verontreinigende stoffen te bepalen, de chemische toestand van 
grondwater te beoordelen en te controleren en maatregelen te nemen om stijgende tendensen 
in het verontreinigingspeil om te keren.

De rapporteur is tevreden met de richtlijn. Grondwater is een belangrijke natuurlijke 
hulpbron, die wordt gebruikt voor drinkwater en ook door de industrie en de landbouw, en die 
bescherming behoeft, om zowel nu als in de toekomst te kunnen worden gebruikt. Toch 
worden enkele amendementen voorgesteld om rekening te houden met de 
achtergrondwaarden van in de natuur voorkomende verontreinigende en andere stoffen en de 
schommelingen hiervan als gevolg van natuurlijke omstandigheden. Om specifiek de 
verontreiniging te kunnen aanpakken die het gevolg is van menselijke activiteit, moeten de 
lidstaten met de natuurlijke achtergrondwaarden van verontreinigende en andere stoffen en de 
natuurlijke schommelingen hiervan rekening houden.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst2 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 5

(5) Er moeten kwaliteitsnormen, 
drempelwaarden en beoordelingsmethoden 
worden uitgewerkt om te voorzien in criteria 
voor de beoordeling van de chemische 
toestand van grondwaterlichamen.

(5) De lidstaten moeten op basis van hun 
nationale en regionale omstandigheden
kwaliteitsnormen, drempelwaarden en 
beoordelingsmethoden uitwerken om te 
voorzien in criteria voor de beoordeling van 
de chemische toestand van 
grondwaterlichamen.

  
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

In de geest van de Kaderrichtlijn water moet de doelstelling op Europees niveau worden 
overeengekomen. De concrete invulling daarvan kan in het kader van het 
subsidiariteitsbeginsel beter aan de lidstaten worden overgelaten.

Amendement 2
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Waar mogelijk maken de lidstaten 
gebruik van bestaande statistische 
procedures, zo lang deze overeenkomen met 
de internationale standaarden en bijdragen 
aan de vergelijkbaarheid van 
monitoringresultaten tussen lidstaten over 
langjarige perioden.

Motivering

De aandacht en energie moet uitgaan naar het bereiken van de doelstellingen. Onnodige 
bureaucratie, zoals het dupliceren van statistische procedures, moet voorkomen worden.

Amendement 3
Artikel 1, alinea 2

Deze richtlijn stelt ook de eis vast om 
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

c) een programma van door de lidstaten te 
nemen maatregelen om indirecte lozingen 
van verontreinigende stoffen in grondwater 
te voorkomen of te beperken.

Amendement 4
Artikel , alinea 2 bis (nieuw)

De onderhavige richtlijn, die voortborduurt 
op richtlijn 2000/60/EG, gaat ervan uit dat 
de lidstaten en de voor het duurzaam 
beheer van de watervoorraden 
verantwoordelijke instanties alle 
maatregelen toepassen die nodig zijn voor 
de karakterisering van en de controle op de 
toestand van de grondwaterlichamen. Tot 
deze maatregelen, welke in detail zijn 
omschreven in de bijlagen II (punt 2), IV 
en V van richtlijn 2000/60/EG, behoren 
o.a. vaststelling van de locatie en de 
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grenzen van de grondwaterlichamen hun 
geologische en hydrologische kenmerken, 
vul- en herstelcapaciteit, 
onttrekkingsgebieden, punten voor de 
onttrekking van water en risico's inzake 
overexploitatie en verontreiniging.

Motivering

Aangezien het onderhavige voorstel voortborduurt op richtlijn 2000/60/EG, moet duidelijk 
worden gemaakt dat sommige instrumenten van de kaderrichtlijn nodig zijn voor een 
adequate bescherming van het grondwater.

Amendement 5
Artikel 2, lid 1

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren.

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de natuurlijke achtergrondwaarde van 
de verontreinigende stof in kwestie.

Motivering

Bij de beoordeling van de drempelwaarden voor grondwaterlichamen moeten de lidstaten 
rekening houden met de (plaatselijke) achtergrondwaarden van de in de natuur voorkomende 
verontreinigende en andere stoffen.

Amendement 6
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen en
drempelwaarden.

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen,
drempelwaarden en schommelingen als 
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gevolg van natuurlijke omstandigheden.

Motivering

Een stijgende tendens die louter wordt veroorzaakt door natuurlijke uitstroming als gevolg 
van de geologische omstandigheden, mag niet worden beschouwd als een tendens die 
specifiek optreden nodig maakt.

Amendement 7
Artikel 4, lid 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten en de recentste 
wetenschappelijke gegevens, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Die drempelwaarden kunnen worden 
vastgesteld op nationaal niveau, op het 
niveau van het stroomgebieddistrict of op 
het niveau van het grondwaterlichaam of een 
groep grondwaterlichamen.

Die drempelwaarden kunnen worden 
vastgesteld op nationaal niveau, op het 
niveau van het stroomgebieddistrict of op 
het niveau van het grondwaterlichaam of een 
groep grondwaterlichamen die als 
risicolopend zijn aangemerkt.

Motivering

Het is van essentieel belang dat de lidstaten bij de bepaling van de drempelwaarden rekening 
houden met de recentste wetenschappelijke bevindingen op terreinen als geneeskunde, 
toxicologie, ecologie enz. 
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Voorts moet worden verduidelijkt dat de drempelwaarden alleen van toepassing zijn op 
grondwaterlichamen die als risicolopend zijn aangemerkt.

Amendement 8
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1bis. Voor grondwaterlichamen die binnen 
een internationaal stroomgebieddistrict 
vallen, stellen de betrokken lidstaten 
gezamenlijk - op basis van hun specifieke 
nationale en regionale omstandigheden -
kwaliteitsnormen, drempelwaarden en 
beoordelingsmethoden vast om te voorzien 
in criteria voor de beoordeling van de 
chemische toestand van 
grondwaterlichamen.
Ingeval de lidstaten hier niet in slagen, 
kunnen zij het probleem overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2000/60/EG 
voorleggen aan de Commissie die binnen 
6 maanden reageert.

Motivering

Onenigheid tussen lidstaten mag niet leiden tot inactie.

Amendement 9
Artikel 5

1. Voor de vaststelling van de tendensen en 
van de beginpunten van de omkering van 
een tendens is het absoluut noodzakelijk 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 8 
van richtlijn 2000/60/EG beschikken over 
monitoringprogramma's om alle punten 
voor de extractie van water ten behoeve van 
menselijk gebruik en de landbouw te 
kunnen controleren, met name de punten 
voor de onttrekking voor meer dan 
50 personen, een inventaris opmaken en 
een en ander in een transparant en 
toegankelijk register opnemen.

De lidstaten stellen eventuele significante en 
aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen in 
grondwaterlichamen of groepen 

2. De lidstaten stellen eventuele significante 
en aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen in 
grondwaterlichamen of groepen grondwater-
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grondwaterlichamen vast en zij bepalen het 
beginpunt van een omkering in een 
dergelijke tendens overeenkomstig 
bijlage IV van deze richtlijn.

lichamen die het gevolg zijn van menselijke 
activiteit vast en zij bepalen het beginpunt 
van een omkering in een dergelijke tendens 
overeenkomstig bijlage IV van deze 
richtlijn.

Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden vastgesteld, 
bewerkstelligen de lidstaten een omkering 
van deze tendens door middel van het in 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

3. Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden vastgesteld, 
bewerkstelligen de lidstaten een omkering 
van deze tendens door middel van het in 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

4. Overeenkomstig het beginsel inzake het 
geïntegreerd beheer van oppervlakte- en 
grondwater moeten de bevoegde instanties 
de mogelijke overexploitatie van de 
watervoerende lagen en de gevolgen van de 
daling van de grondwaterspiegel voor de 
concentraties van verontreinigende stoffen 
in het grondwater, voor waterrijke gebieden 
en voor beschermde gebieden controleren 
en zo nodig de kunstmatige aanvulling van 
het betrokken grondwaterlichaam 
voorstellen.

Motivering

De lidstaten dienen de kaderrichtlijn water na te leven om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van het nieuwe voorstel. Vaststelling van de tendensen is alleen mogelijk indien men beschikt 
over passende, strenge en transparante systemen voor de controle van het grondwater.

Aan de verplichting significante en aanhoudende stijgende tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen vast te stellen en om te keren, kan niet in alle gevallen worden 
voldaan, met name niet wanneer de tendens wordt veroorzaakt door natuurlijke uitstroming 
als gevolg van de geologische omstandigheden.

Amendement 10
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
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dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat. De lidstaten bevorderen de 
deelname van de actoren en 
verantwoordelijken voor menselijke 
ontwikkeling en uitbreiding van bewoonde 
gebieden in het kader van de voorlichting 
en raadpleging van het publiek als bedoeld 
in artikel 14 van richtlijn 2000/60/EG, 
zodat zij zich bewust worden van de 
toekomstige gevolgen van hun economische 
activiteiten voor het verbruik en de 
exploitatie van het grondwater. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze informatie ter 
beschikking van het publiek wordt gesteld, 
zodat men opmerkingen kan maken en op 
de hoogte is van de 
exploitatievergunningen en de toestand van 
de watervoerende lagen.

Motivering

De minimale garantie voor de duurzaamheid van de watervoerende lagen die in veel gevallen 
een moeilijk hernieuwbare bron zijn, is dat vóór de exploitatie de noodzaak bekend moet zijn 
van de economische initiatieven die water vereisen, teneinde te berekenen of dergelijke 
activiteiten haalbaar zijn en welke gevolgen zij hebben. Op dezelfde wijze blijkt uit het tot 
dusverre gevoerde beheer dat de concessies, de vergunningen en de toestand van de 
watervoerende lagen bij alle gebruikers bekend moeten zijn, in overeenstemming met de 
vereisten inzake een transparant en participatief beheer als bedoeld in de waterrichtlijn.

Amendement 11
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
De lidstaten nemen in overeenstemming 
met artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG 
maatregelen om de kosten van 
verontreiniging van grondwater door te 
berekenen aan de vervuiler.
Indien de productie of het gebruik van 
producten die worden verhandeld op de 
interne markt de bron zijn van 
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grondwaterverontreiniging, neemt de 
Commissie initiatieven  om deze 
verontreinigingsbron te voorzien van een 
passende en evenredige heffing. 

Motivering

De Kaderrichtlijn inzake water verplicht de lidstaten de kosten van watergebruik door te 
berekenen op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Vóór 2010 moeten lidstaten laten 
weten op welke wijze zij dat doen. Onkruidbestrijding met chemische bestrijdingsmiddelen 
door particulieren en gemeenten is een belangrijke bron van grondwatervervuiling. Ook de 
zogenaamde milieuvriendelijke alternatieven zijn - hoewel beter voor het bodemleven - nog 
zeer schadelijk voor het grondwater.

Amendement 12
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

Om de ruimte voor de toekomstige 
industrie- en stadsgebieden te lokaliseren 
en de veiligheid en kwaliteit van de 
investeringen te waarborgen, moeten de
lidstaten een gemeenschappelijke methode 
vaststellen voor de catalogisering van de 
watervoerende lagen met het oog op de 
ontwikkeling van het programma Inspire. 
Daartoe beginnen de lidstaten vanaf de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
richtlijn met het verzamelen van gegevens.

Motivering

Er moet een methode worden vastgesteld voor het verzamelen van gegevens met het oog op de 
invoering van het programma Inspire inzake digitalisering van de grondwaterlichamen dat 
momenteel in het Parlement wordt behandeld. Daarom moeten de lidstaten beginnen deel te 
nemen aan de methode inzake het verzamelen van gegevens.

Amendement 13
Bijlage I, tabel, lijn 3, kolom 3 (nieuw)

Deze norm is niet van toepassing op in de 
natuur voorkomende stoffen die 
geregistreerd zijn als actief ingrediënt van 
biociden en waarvoor de natuurlijke 
achtergrondwaarde hoger ligt dan de 
voorgestelde kwaliteitsnorm.



AD\554033NL.doc 11/1 PE 349.870v01-00v02-00

NL

Motivering

Sommige actieve ingrediënten die mogen worden gebruikt in biociden, zijn in de natuur 
voorkomende stoffen (bijvoorbeeld natriumchloride, jodium, zilver, koper enz.). In een 
omgeving waar deze natuurlijke stoffen aanwezig zijn, is ook hun aanwezigheid in het 
grondwater veel hoger dan de voorgestelde 0,1 µg/l. Deze waarde komt dan overeen met de 
natuurlijke achtergrond. Bovendien zijn natriumchloride (keukenzout) en jodium in grote 
hoeveelheden aanwezig in zeewater. Het heeft bijgevolg geen zin voor deze in de natuur 
voorkomende stoffen een grenswaarde voor te schrijven, zelfs als zij zijn toegestaan in 
biociden.

Amendement 14
Bijlage III, deel B, punt 2.3

2.3 De wijze waarop bij de vaststelling van 
de drempelwaarden met de economische en 
maatschappelijke kosten rekening werd
gehouden.

2.3 Het door de lidstaten op te stellen 
maatregelenprogramma bevat de 
motivering voor de wijze waarop bij de 
vaststelling van de drempelwaarden met de 
economische en maatschappelijke kosten 
rekening wordt gehouden wanneer de 
maatregelen worden beoordeeld die zijn 
gericht op het bereiken van een goede 
chemische grondwatertoestand.

Motivering

Economische en maatschappelijke kosten moeten geen overweging zijn voor het vaststellen 
van drempelwaarden, maar moeten worden bekeken bij de beoordeling van eventuele 
maatregelen om een goede toestand te bereiken.
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