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' Samenstelling: Schakel (CDA), Van Rossum 
(SGP), Roels (PvdA), Epema-Brugman (PvdA), 
P. A. M. Cornelissen (CDA), Jansen (PPR), De 
Boois (PvdA), Hartmeijer (PvdA), voorzitter, 
Scherpenhuizen (WD), Van Houwelingen 
(CDA), Patijn (PvdA), Braams ;WD), Lansink 
(CDA), Spieker (PvdA), Lambers-Hacquebard 
(D'66), Bolkestein (VVD), Tripels (VVD), Deet-
man (CDA), Hennekam (CDA), Mateman (CDA) 
en Veldhoen (PvdA). 
2De notitie is als bijlage 2 bij dit verslag afge-
drukt. 

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 26 augustus 1980 

De Bijzondere Commissie voor het on twerp van wet tot wi jz ig ing van de 
Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren1 (14963) heeft op 26 juni 1980 
mondel ing overleg gevoerd met de Minister van Verkeer en Waterstaat en 
de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over kamerstuk 14 663, nr. 23 en 
over de ui tkomsten van het recente overleg in het kader van de lnternat iona-
le Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontre in ig ing (IRC). De 
Minister van Verkeer en Waterstaat had toegezegd een not i t ie2 over dat 
overleg aan de Kamer te doen toekomen. 

De bewindsl ieden waren vergezeld van enige van hun ambtenaren. 
De commissie heeft de eer van het overleg als volgt verslag u i t t e brengen. 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

De heer Cornelissen (C.D.A.) dankte de bewindsl ieden voor de op korte ter-
mi jn toegezonden noti t ie. Hij zei teleurgesteld te zijn over de mededel ingen 
hierin gedaan, in het bi jzonder over de paragraaf die handelt over de zout-
overeenkomst. Naar zijn mening kan de kennisgeving van de Franse regering 
dat het zoutverdrag niet meer beschouwd kan worden als een internationale 
verbintenis en dat de doeleinden en modal i te i ten voor het terugbrengen van 
de zoutlast van de Rijn voorwerp van nieuwe onderhandel ingen moeten uit-
maken, niets anders betekenen dan dat de Franse regering zich niet langer 
verplicht acht tot een totale te rughoud ing van 60 kg/seconde, na realisering 
van terughouding van de eerste 20 kg/seconde. Hij vond het onaanvaard-
baar dat van Franse zijde nu zelfs getracht werd de verdeelsleutel van de 
kosten niet alleen toe te passen op de kosten van een zoutfabriek, maar zelfs 
op de eventuele afzet van die fabriek. Het moment is toch haast bereikt dat 
van Nederlandse kant eens overwogen zou moeten worden de Franse rege-
ring duidel i jk te maken dat het bereiken van overeenstemming over bij voor-
beeld de leverantie van Nederlands aardgas er bepaald niet gemakkeli jker 
op wordt . Hoe moet de Franse handelwijze nu beoordeeld worden in het 
licht van het streven naar een Europese aanpak van grensoverschri jdende 
problemen? 

De reactie van de Nederlandse Regering op het Franse voorstel was dan 
ook terecht afwi jzend. De notit ie is op dit punt duideli jker dan de brief van de 
Minister-President, Minister van Algemene Zaken (14663, nr. 23). Kunnen de 
bewindsl ieden nader ingaan op de standpunten van de andere betrokken 
landen, te weten de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitser land en Luxemburg? 
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Hebben ook zij afwijzend gereageerd? Vraagt de nu in het Franse voorstel 
voorziene methode, produktie van zout in twee kristalzoutfabrieken, niet 
veel meer energie dan andere methoden? 

De heer Cornelissen benadrukte dat ook overwegingen van gezonde con-
currentieverhoudingen het doen van belangrijke bijdragen aan dit Franse 
avontuur in de weg staan. Hij vroeg de bewindslieden wat nu nog de econo-
mische levensduur van de kalimijnen is. De indruk bestaat dat van Franse zij-
de de hele operatie wordt gerekt, omdat de kalimijnen in economisch op-
zicht op den duur toch niet rendabel meer zouden zijn, zodat het probleem 
vanzelf opgelost zal worden. Hij hoopte overigens niet zo lang behoeven te 
wachten, omdat hij vreesde dat het dan toch nog wel twintig jaar zou kunnen 
duren. 

De heer Cornelissen zei blij te zijn met de toezegging dat nog nader onder-
zoek zou worden verricht naar de mogelijkheden van ondergrondse opslag. 
Hij vroeg of de zinsnede dat «nader onderzoek moet worden verricht» bete-
kende dat er nog geen overeenstemming was. De eventueel te verwachten 
hogere kosten zouden een nadere studie niet in de weg mogen staan. Kan 
nu reeds worden medegedeeld wanneer de betrokken bewindslieden bijeen 
zullen komen in verband met de Rijnproblematiek? 

Deze woordvoerder van de C.D.A.-fractie zei dat het van groot belang is te 
voorkomen dat de stagnatie in het overleg met betrekking tot de zoutlozin-
gen zijn weerslag zou hebben op het overleg aangaande de chemische ver-
ontreiniging. Hij zei blij te zijn dat met betrekking tot sommige van de tot de 
zwarte lijst behorende stoffen voortgang werd gemaakt. Kunnen de be-
windslieden mededelen hoe het met de andere zwarte-lijststoffen staat? 

Dit lid bracht in dit verband ook de «Bayerlozingen» ter sprake. Het vroeg 
of het verzoek van dit concern om, bij een verbod van lozingen in de Noord-
zee, voortaan in de Rijn te mogen lozen, in het IRC-overleg aan de orde is ge-
weest. 

In antwoord op vragen over de Waddenzeeverontreiniging is door de Re-
gering heel uitdrukkelijk op de PCB's gewezen. Is ook dit punt ter discussie 
geweest in het IRC-overleg? 

Dit lid vroeg aan hoeveel jaren gedacht moest worden als gesproken 
wordt over programma's voor de middellange termijn. In de notitie wordt 
gesproken over een oefening die heeft plaatsgevonden met het internati-
onale waarschuwings- en alarmeringssysteem. Kan iets meer worden ver-
teld over de resultaten van deze oefening? Zijn er naar aanleiding van die 
oefening bijstellingen noodzakelijk geweest? 

Ten slotte vroeg dit lid of de Regering overweegt nog nadere stappen te 
ondernemen om de Franse pers andermaal op de hoogte te brengen van de 
consequenties van de handelwijze van haar overheid. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard (D'66) betoonde eveneens haar veront-
waardiging over de gang van zaken, waarover in de notitie verslag was ge-
daan. Zij zei dat haar bijdrage in dit overleg voornamelijk betrekking zou 
hebben op de zoutovereenkomst, maar dit betekende niet dat haar fractie de 
problematiek met betrekking tot de chemische verontreiniging van de Rijn 
van minder belang achtte. De kennisgeving van Franse zijde dat het zoutver-
drag niet meer als een internationale verbintenis beschouwd kan worden, 
riep bij haar enkele vragen op. Mag hieruit opgemaakt worden dat de Franse 
regering het destijds wel als een internationale verbintenis beschouwde? De 
conclusie in eerdere discussies over deze problematiek is toch steeds deze 
geweest, dat er geen voltooide internationale verbintenis tot stand was ge-
komen, doch dat de Franse regering zich slechts had gecommitteerd om zich 
in te spannen voor het effectueren van de overeenkomst. Wat is nu precies 
de reactie van Nederlandse kant geweest op bovenstaande mededeling van 
de Franse regering? 

Dit lid zei de opzet van het zoutverdrag steeds aldus te hebben opgevat dat 
hier bepaalde methodieken waren ontworpen ter verwezenlijking van de 
eveneens in het verdrag genoemde doelstelling. Moet de mededeling van 
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de Franse regering nu zo worden verstaan dat zowel methodieken als doel-
stellingen worden verlaten, of blijft men de doelstellingen onderschrijven 
maar dienen de methodieken veranderd te worden? Zijn er van Nederlandse 
zijde pogingen ondernomen hierover uitsluitsel te krijgen? In toekomstig 
overleg dient dit in elk geval te worden meegenomen. 

Als van Franse kant nu wordt gesteld dat de verbintenis niet meer bestaat, 
is het logisch te concluderen dat het reeds door Nederland gestorte geld on-
verplicht is betaald. Wat is de Nederlandse Regering voornemens te doen? 
Mevrouw Lambers-Hacquebard hoopte dat dat geld gereserveerd zou blij-
ven voor mogelijke toekomstige oplossingen. 

Dit lid was van mening dat het voorstel om twee kristalzoutfabrieken op te 
zetten, geen serieus voorstel was te noemen. Is het niet een goede suggestie 
de Franse regering duidelijk te maken dat de werkgelegenheidsproblematiek 
in de Elzas beter in het kader van het regionale EEG-werkgelegenheidsbeleid 
ware aan te pakken? Het is duidelijk dat in het Franse voorstel via de weg van 
het milieubeleid getracht wordt werkgelegenheid te creëren. 

In de notitie wordt gemeld dat ten behoeve van een ministeriële besluit-
vorming een schematisch overzicht zal worden gemaakt van alle in het ver-
leden bestudeerde alternatieven. Dit betekent dat ook de in het verdrag ge-
noemde injectiemethode zal worden meegenomen. Is dit niet strijdig met de 
eerder in de notitie gedane mededeling dat de Franse delegatie de injectie-
methode verwierp als enige werkwijze om het afvalzout van de Rijn weg te 
houden? Heeft de Nederlandse Regering zich overigens neergelegd bij het 
feit dat die injectiemethode is verworpen? Kan gesteld worden dat de Franse 
regering deze methodiek absoluut heeft verworpen? Zijn de bewindslieden 
van mening dat verdere pogingen om in Frankrijk begrip te kweken voor het 
Nederlandse standpunt nutteloos zijn? Zou niet getracht kunnen worden om 
met behulp van milieugroeperingen in Frankrijk iets te ondernemen? 

Frankrijk eist dat ook de Bondsrepubliek Duitsland meer zout zal terughou-
den. Is bekend om hoeveel terughouding het hier gaat? Van Nederlandse zij-
de zal gepoogd moeten worden om de besluitvorming hiervoor te versnel-
len, ten einde niet nog meer achterop te raken bij de oplossing van de ver-
vu il ingsproblematiek. 

Het Franse voorstel inzake de stichting van twee zoutfabrieken houdt in 
dat slechts een derde van de hoeveelheid, genoemd in de zoutovereen-
komst, op Frans grondgebied zal worden teruggehouden. Is bekend of de 
Franse regering reeds ideeën heeft hoe, indien zij althans de doelstellingen 
van de overeenkomst nog steeds onderschrijft, de rest zal worden terugge-
houden? 

Is een nadere toelichting te geven op de procedure bij de inbreng van te 
bestuderen alternatieven? Is er reeds een selectie gemaakt? Kan de datum 
waarop de delegatieleiders van de IRC elkaar ontmoeten (9 december 1980) 
ter bespreking van de resultaten van het genoemde overzicht, niet ver-
vroegd worden, nu de gegevens toch al beschikbaar zijn? Wanneer vindt het 
hierop volgende Rijnministersoverleg plaats? 

Dit lid vroeg wat bedoeld werd met de zinsnede dat in ieder geval tot aan 
de bijeenkomst der ministers geen handelingen zouden worden verricht die 
strijdig zijn met de geest van het verdrag in vorenbedoeld opzicht. 

Vervolgens wilde dit lid weten of reeds iets naders kon worden gezegd 
over het tijdstip, waarop het onderzoek naar de zwarte-lijststoffen zou wor-
den beëindigd. 

Tot slot vroeg het wanneer het verdrag met betrekking tot warmtelozingen 
tot stand zou komen. 

De heer Konings (P.v.d.A.) herinnerde eraan dat reeds eerder was uitge-
sproken dat de Nederlandse Regering een krachtige houding diende in te ne-
men, zo bij voorbeeld ten aanzien van de in de Raad van Europa aangeno-
men resolutie met betrekking tot de zoutlozingen in de Rijn. Toen is gecon-
stateerd dat er van de kant van de Nederlandse Regering nog geen reactie 
bekend was. Is daar nu iets meer over te melden? 
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Uit de brief van 15 april 1980 (kamerstuk 14 663, nr. 23), waarin verslag 
wordt gedaan van de ontmoeting tussen Premier Barre en Minister-Presi-
dent Van Agt, blijkt eveneens van een zodanige opstelling aan Nederlandse 
kant, dat de Franse regering met recht zou kunnen denken dat de onderwer-
pelijke zaak in Nederland niet van erg groot belang wordt geacht. 

Hij constateerde overigens een wijziging in beleid ten opzichte van de 
stichting van zoutfabrieken. Wordt in de brief van 15 april gesteld dat ervan 
Nederlandse kant grote reserve is geuit, in de nu ter discussie staande noti-
tie wordt de stichting van zoutfabrieken afgewezen. Kan hierop nader wor-
den ingegaan? 

De heer Konings stelde vast dat er sprake is van politieke onwil bij de Fran-
se regering, hierin mogelijk gestimuleerd door de lakse houding van Neder-
landse kant. Is het mogelijk dat de Franse regering zich losmaakt van reeds 
aangegane verplichtingen, zonder dat het Franse parlement zich heeft kun-
nen uitspreken over een ratificering van het verdrag? Wat voor stappen zou-
den er juridisch kunnen worden genomen? Hij geloofde overigens niet dat 
het heropenen van de onderhandelingen zinvol zou zijn. De Nederlandse Re-
gering zou naar zijn mening moeten blijven vasthouden aan het verdrag en 
er bij de Franse regering op aandringen het verdrag ter ratificering voor te 
leggen aan de Assemblee. Hij hoopte derhalve niet dat het reeds door Ne-
derland gestorte geld was opgevraagd, omdat uit dit opzettelijk nalaten zou 
blijken dat de Nederlandse Regering wenst vast te houden aan het verdrag. 
Een bewijs voor het feit dat het de Nederlandse Regering ernst is op dit punt 
zou bij voorbeeld kunnen blijken door het innemen van een krachtig stand-
punt met betrekking tot andere zaken, waarover met Frankrijk internationaal 
onderhandeld wordt, zoals bij voorbeeld de gasleveranties en de zetel van 
het Europees Parlement. Is het mogelijk een lijst over te leggen met punten 
waarop de Franse regering de vragende partij is? 

Deze woordvoerder voor de P.v.d.A.-fractie vroeg nader in te gaan op de 
in de notitie gewekte indruk dat het bij de zoutopslag in de Bondsrepubliek 
Duitsland (Hessen) zou gaan om het stroomgebied van de Rijn. Hij zei te we-
ten dat dit niet juist was. 

Deze spreker wilde weten wat de betekenis is van de mededeling, in de no-
titie gedaan, dat tot aan de bijeenkomst der ministers in elk geval geen han-
delingen zullen worden verricht die strijdig zijn met de opzet van het ver-
drag. Hij meende dat de zoutindustrie hierdoor op geen enkele wijze was ge-
bonden. Wat voor mogelijkheden zijn er om hier iets aan te doen? Wat is de 
waarde van dergelijke uitspraken van de IRC? 

De heer Konings vond het een goede zaak dat was overeengekomen om 
programma's voor de middellange termijn op te stellen. Zullen deze pro-
gramma's jaarlijks gepubliceerd worden? Zal men er kennis van kunnen ne-
men? Hij meende dat een parlementaire controle van een dergelijk program-
ma ook betekenis had voor de discussie in andere parlementen. 

Tot slot vroeg hij met betrekking tot het waarschuwings- en alarmerings-
systeem, hoe intensief dit systeem is en wat men kan doen nadat verontrei-
niging geconstateerd is. 

Antwoord van de bewindslieden 

De Staatssecretaris onderschreef het gevoel van teleurstelling dat over de 
onderwerpelijke zaak van de kant van de Kamer was geuit. Hij meende dat 
men daar niet bij zou moeten blijven stilstaan, integendeel, dat men duide-
lijk blijk zou moeten geven van die teleurstelling in de contacten met de 
Franse regering. Toch moet niet uit het oog worden verloren, dat deson-
danks de Franse regering er veel aan gelegen is geweest, het zoutverdrag 
geratificeerd te krijgen. Die indruk wordt versterkt door het antwoord van de 
Franse regering op vragen in een recentelijk gehouden debat in de senaat, 
dat terugdringing van de zoutlozingen in de Rijn nog steeds als doelstelling 
wordt onderschreven. Het gaat er eenvoudig om dat andere methoden voor 
terughouding dan die waarin het verdrag voorziet, worden ontwikkeld. 
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De Staatssecretaris deelde in antwoord op vragen van de heren Cornelis-
sen en Konings mede, dat in vrijwel alle bilaterale contacten die er met 
Frankrijk zijn geweest, het grote onbehagen, dat er van Nederlandse kant 
bestaat ten aanzien van de ontwikkelingen met het zoutverdrag, wordt ken-
baar gemaakt. De betekenis van de totstandkoming van een definitieve op-
lossing voor Nederland in het bijzonder, doch ook voor het internationale 
milieubeleid in het algemeen, is steeds weer benadrukt. 

De Staatssecretaris zei te willen overwegen of het mogelijk is de Kamer in 
te lichten bij welke gelegenheden, waarbij Frankrijk een belang heeft, de bete-
kenis van het zoutverdrag voor Nederland naar voren is gebracht. 

De Ministersconferentie zal zo spoedig mogelijk na het overleg van de dele-
gatieleiders van de IRC, op 9 december 1980, worden gehouden. Dit zou ove-
rigens niet eerder kunnen zijn dan begin 1981. 

De bewindsman stelde in antwoord op een vraag van de heer Cornelissen 
dat inderdaad wordt overwogen om de Franse pers nogmaals te informeren 
over het Nederlandse standpunt. Het zullen echter dezelfde uiteenzettingen 
zijn die vroeger reeds bij herhaling zijn gedaan. Hij meende dat het er vooral 
om ging de Franse bewindslieden in de bilaterale contacten van de ernst van 
de zaak te overtuigen. De conclusie dat de Franse regering het zoutverdrag 
niet meer als een internationale verbintenis ziet, is juist, doch niet volledig. 
Vaststaat ook dat de doelstelling, het terugdringen van zoutlozingen door 
Frankrijk en de andere oeverstaten, nog steeds overeind staat, zoals hierbo-
ven ten aanzien van het debat in de Franse senaat reeds is opgemerkt. Het pro-
bleem ligt in de te kiezen methodiek voor terughouding. De van Nederlandse 
zijde bij herhaling gepropageerde methode van injectie als enige methode 
voor het oplossen van het probleem is door de Franse regering afgewezen. 
Ook andere mogelijkheden dienen in beschouwing te worden genomen. Het 
Franse voorstel in dezen behelst de stichting van twee kristalzoutfabrieken. 
Het is juist dat hierdoor slechts eenderde deel van de in het verdrag voorzie-
ne terughouding wordt verwezenlijkt. Er zal moeten worden voortgegaan 
met het zoeken naar een oplossing voor het resterende tweederde deel. 

De bewindsman deelde in antwoord op vragen van de leden Lambers-
Hacquebard en Konings mede dat er met de Franse regering geen afspraken 
zijn gemaakt over het terugbetalen van het reeds gestorte bedrag. Hij ver-
klaarde verder dat de Franse regering wel bereid is het bedrag terug te beta-
len met een redelijke rentevergoeding. Het Nederlandse standpunt is tot nu 
toegeweestdat het geld gereserveerd dient te blijven voor mogelijk toekorrv 
stige oplossingen. De Staatssecretaris stelde dat in de periode, die vooraf-
ging aan het besluit van de Franse regering het verdrag niet voor te leggen 
aan de Assemblee, er door de Nederlandse Regering op is aangedrongen dit 
wel te doen. Er zijn geen instrumenten aanwezig om de Franse regering te 
verplichten dit te doen of alsnog te doen. In plaats van de politieke onwil, 
waarover de heer Konings sprak, zou men beter kunnen spreken over het niet 
bereid zijn het verdrag aan de Assemblee voor te leggen. De reden hiervan is 
gelegen in het feit dat de zekerheid bestond dat het zou worden verworpen. 
Bij verwerping zou er eenvoudig geen verdrag meer zijn. De situatie nu, 
waarin er ook geen verdrag tot stand is gekomen, is in zoverre beter, dat nu 
de doelstellingen nog overeind zijn gebleven. Uitgangspunt van Nederland-
se zijde is dat getracht zal worden zoveel mogelijk aan het verdrag vast te 
houden. 

In antwoord op een vraag van de heer Konings, betreffende de Nederland-
se reactie op de resoluties van de Raad van Europa inzake de verontreiniging 
van de Rijn, zegde de bewindsman de Kamer een notitie toe. Hij stelde ver-
der dat ten aanzien van de oprichting van de zoutfabrieken geen enkele toe-
zegging van Nederlandse kant was gedaan inzake bereidheid om aan de 
bouw van de fabrieken mee te werken. Technisch gezien waren er vele op-
lossingen denkbaar, ook zoutfabrieken. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat memoreerde dat nog een aantal 
mogelijke oplossingen nader zal worden bekeken. Hij zei ten aanzien van de 
ondergrondse opslag dat hierover nog minder bekend is dan in het alge-
meen wordt verondersteld. Het grote mijnongeluk in de Elzas van 1940 heeft 
nog steeds invloed op de Franse besluitvorming ter zake. 
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De sterk gestegen kalizoutpri jzen, leidend tot een gunst iger kosten/baten-
verhoud ing , staat de oplossing van het probleem zoals Nederland die ziet in 
de weg. Bovendien moet bedacht worden dat het circa vi j f jaar zou duren om 
een opslagsysteem te verwezenl i jken, zoals dat in de Bondsrepubl iek be-
staat. Van die kant zijn u i tnodig ingen uitgegaan naar Frankrijk en Neder-
land om het systeem van ondergrondse opslag te komen bekijken. Het gaat 
in de Bondsrepubl iek overigens naast ondergrondse eveneens o m boven-
grondse opslag, ook buiten het brongebied van de Rijn. Het energetische as-
pect van de voorgestelde w inn ing van natr iumzout is niet zo ongunst ig , om-
dat deze gecombineerd word t met die van kalizout. 

De Minister deelde mee dat onder de te bestuderen alternatieven ook het 
vervoer per schip zal worden meegenomen, hoewel nu reeds kan worden 
gesteld dat de kosten hiervan te hoog zullen zijn. 

In EG-verband worden op dit moment pogingen in het werk gesteld te ko-
men tot loz ingsnormen met betrekking tot de PCB's. Er dient, gezien de spe-
cifieke problematiek, rekening te worden gehouden met een langdurige pro-
cedure. 

De bewindsman deelde mee dat de «Bayerlozingen» niet dan zi jdelings 
aan de orde zijn geweest in het Ri jncommissie-overleg. Gezien het feit dat 
deze zaak sub judice is, vond de bewindsman dat daarover nu geen uitspra-
ken konden worden gedaan. Hij merkte overigens op dat het Landesbestuur 
van Nordrhein-Westfalen niet voornemens is een vergunning af te geven 
voor lozingen in de Rijn. 

De bewindsman merkte ten aanzien van de zwarte-l i jststoffen op dat het 
moeil i jk is om aan te geven wanneer de volgende stof aan de lijst zal worden 
toegevoegd. Het tempo waar in in IRC-verband word t gewerkt, noemde hij 
bepaald hoger dan in EG-verband. Dit kan waarschi jnl i jk verklaard worden 
uit het feit dat het in IRC-verband gaat om een geringer aantal partners in het 
overleg en omdat de aanpak specifiek gericht is op de veroorzakers van ver-
ont re in ig ingen. De hoeveelheid van deze stoffen in het Rijnwater daalt. De 
kwaliteit van het water word t overigens nauwkeurig in de gaten gehouden 
door het RIZA. 

Ten aanzien van de warmteloz ingen zei de bewindsman dat ook deze de 
volle aandacht hadden. Hij verwachtte dat binnen twee jaar de definit ieve 
verdragstekst ter beschikking zou komen. De Minister zei dat het goed zou 
zijn indien de programma's voor de middel lange termi jn onderwerp van dis-
cussie zouden zijn voor de betrokken ministers. 

De bewindsman zei, dat vaststaat dat zowel Frankrijk als Duitsland zich 
zou houden aan het standsti l l-beginsel voor wat betreft de zoutbelasting van 
de Rijn. 

De Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne heeft in de EG-Milieu-
raad gewezen op de betrokkenheid van de EEG bij de zoutproblematiek als 
lid van de IRC. In dat overleg heeft hij ook het Nederlandse standpunt ten 
aanzien van de resoluties van de Raad van Europa verwoord . Van Franse zij-
de is daar verklaard dat de EEG niet betrokken is bij de zoutovereenkomst; 
wel is van die zijde een dr ingend beroep gedaan op de oeverstaten om mee 
te werken aan oplossingen voor het tegengaan van de verontre in ig ing van 
de Rijn. 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voegde hieraan toe dat een 
zelfde procedure zich heeft voorgedaan in de Raad van de Ministers van Bui-
tenlandse Zaken. 

Afgesproken werd de nog niet beantwoorde vragen alsnog schrifteli jk te 
beantwoorden (zie bij lage 1). 

De voorzit ter van de commissie, 
Hartmeijer 

De w n d . grif f ier van de commiss ie, 
Bel lekom 
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Bijlage 1 Nadere schriftelijke antwoorden 

1. Vraag Cornelissen over standpunten van andere betrokken landen op 
Frans voorstel met betrekking tot zoutfabrieken 

Ook de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitser land en Luxemburg hebben af-
wi jzend gereageerd op het Franse voorstel met betrekking tot opricht ing van 
zoutfabrieken in de Elzas. De BRD benut thans slechts 54% van de thans aan-
wezige produktiecapaciteit en is derhalve o m economische redenen sterk 
gekant tegen het Franse voorstel. Zwitser land dat 60% van de thans aanwe-
zige produktiecapaciteit benut, heeft er geen onduidel i jkheid over laten be-
staan dat zij niet bereid is mee te werken aan de realisering van het Franse 
voorstel . Luxemburg is vanwege huidige contracten met de Franse en Belgi-
sche zoutindustr ie niet in staat om zout van een nieuwe fabriek af te nemen. 

2. Vraag Cornelissen over t i jdstip voor een ministersconferentie 

Het valt niet goed te voorzien of een t i jdst ip voor een ministersconferentie 
na de Franse presidentsverkiezingen kansen op succes zou bieden. In ieder 
geval lijkt het niet oppor tuun om het schema van wat betreft vergaderingen 
en de ministersconferentie bij voorbaat op deze verkiezingen af te s temmen. 
Hetgeen uiteraard niet wegneemt dat de activiteiten in Rijnkader kunnen 
worden aangepast aan wi jz igingen van het polit ieke klimaat. 

3. Vragen Cornelissen en Konings over programma's voor de middel lan-
ge termi jn en het internationale waarschuwings- en alarmeringssysteem 

Voor enkele details betreffende het internationale waarschuwings- en 
alarmeringssysteem zij verwezen naar het jaarverslag 1978 van de IRC 
(hoofdstuk 2.4 en bij lage 2.4.1), de Kamer toegezonden bij brief van de Mi -
nister van Verkeer en Waterstaat van 7 februari 1980 nr. HW/AKI 6918. Uit de 
oefening met een proefalarmering is gebleken dat het systeem - dat voorziet 
in een negental hoofdwaarschuwingsstat ions die elkaar de berichten in 
stroomafwaartse of -opwaartse richting doorgeven - voldoet. Wel heeft de 
oefening aanleiding gegeven tot verduidel i jk ing van de lokale instructies. 
Het ligt overigens in de bedoeling ook in de toekomst met een zekere regel-
maat oefeningen te houden ten einde het systeem in de loop van de t i jd te 
opt imal iseren. De berichtgeving beoogt in hoofdzaak om degenen te waar-
schuwen die in welk opzicht ook gebruik maken van het water van de Rijn, 
ten einde hen in staat te stellen t i jdig maatregelen te nemen, bij voorbeeld 
door de onttrekking van water uit de rivier t i jdel i jk stop te zetten. Actieve be-
str i jd ing van een calamiteuze verontre in ig ing van het water zal slechts ui-
terst sporadisch mogeli jk zijn. 

Het programma voor de middel lange termi jn zou naar de voor lopige in-
zichten een t i jdvak van vi j f jaar beslaan. Het is nog niet mogeli jk meer gede-
tai l leerde inl icht ingen aangaande de inhoud van dit programma te verstrek-
ken, aangezien daarover in de IRC zelf nog slechts globale gedachten be-
staan. Het zal te zijner t i jd ongetwi j fe ld openbaar gemaakt worden en ter 
kennis van de Kamer worden gebracht. 

4. Vraag Lambers over werkgelegenheidsproblematiek in de Elzas 

De werkgelegenheidsproblematiek kan mede worden aangepakt in het ka-
der van het regionaal EEG-werkgelegenheidsbeleid, indien aan de vereisten 
word t voldaan, die ter zake zijn gesteld in de verordening Europees Regio-
naai Fonds (EFRO). Dat betekent dat, zoals in de EFRO-verordening nader 
word t gedef inieerd, bestaande onevenwicht ige situaties, die de gemeen-
schappeli jke markt en de convergentie kunnen schaden, moeten worden ge-
corr igeerd, onder andere wanneer die voortv loeien uit structurele tekorten 
aan werkgelegenheid. Voorts mag het EFRP alleen steun verlenen aan regio's 
die door de l id-staten, op grond van hun nationale steunregelingen met 
regionale strekking, zijn vastgesteld en die voor bijstand uit het fonds in aan-
merking komende overheidssteun ontvangen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,14 963, nr. 13 7 



In beginsel kan de Elzas voor steunverlening zoals hierboven omschreven 
in aanmerking komen. Daarbij dient dan wel bedacht te worden , dat de Fran-
se regering zelf in grote mate kan bepalen welke gebieden in Frankrijk priori-
tair in aanmerking komen voor Europese steun. Of de Franse regering bereid 
is aan de Elzas een hoge prioriteit te geven, is de vraag. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt zal een eventuele steun aan de Elzas uit 
het EFRO zijn gebaseerd op overwegingen met betrekking tot de werkgele-
genheid en niet op overwegingen met betrekking tot de opheff ing van de mi -
l ieuproblematiek. Een dergeli jke steun behoeft dan ook geenszins te beteke-
nen dat de zoutverontreinig ing van de Rijn word t opgeheven. 
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Bijlage 2 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Bijzondere Commissie voor het ontwerp van wet 
tot wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

's-Gravenhage, 24 juni 1980 

Onderwerp: verloop internationaal overleg over de Rijn 

Mede uit naam van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken doe ik u hierbij toekomen een 
notitie inzake de uitkomsten van het recente overleg, gevoerd in het raam 
van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen veront-
reiniging. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. S.Tuijnman 
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VERLOOP INTERNATIONAAL OVERLEG OVER DE RIJN 

Door middel van door de Regering verstrekte schrifteli jke en mondel inge 
informat ie, waarvoor verwezen moge worden naar de inhoud van de kamer-
stukken 14 663, nrs. 19 t /m 23, is de commissie op de hoogte gesteld van de 
gang van zaken in en rondom de Internationale Commissie ter bescherming 
van de Rijn tegen verontrein ig ing (IRC), in het bi jzonder ten aanzien van het 
vraagstuk van de verontre in ig ing van de Rijn door zout. Deze informat ie be-
strijkt de periode begin december 1979 - medio april 1980. 

Sedert het t i jdst ip waarop de laatste informat ie is verstrekt, zijn de delega-
tieleiders van de IRC nog eenmaal b i jeengekomen, terwi j l op 9 en 10 juni j l . 
de IRC plenair heeft vergaderd. 

De bi jeenkomst der delegatieleiders was geheel gewi jd aan het zoutvraag-
stuk, de plenaire vergadering van de IRC bestreek het gehele veld van werk-
zaamheden van de commissie. 

De voornaamste in de plenaire IRC aan de orde geweest zijnde onderwer-
pen worden hieronder behandeld, waarbi j ten aanzien van het zoutvraag-
stuk het besprokene in de eerdere, in beperktere kr ing, gehouden bijeen-
komst zal worden meegenomen. 

Zoutovereenkomst 

Frankrijk heeft ter kennis van Nederland gebracht dat het zoutverdrag niet 
meer beschouwd kan worden als een internationale verbintenis en dat de 
doeleinden en modal i tei ten voor het terugbrengen van de zoutlast van de 
Rijn voorwerp van nieuwe onderhandel ingen moeten ui tmaken. 

De Franse delegatie heeft zich, na de verwerping van de inject iemethode 
als enige werkwi jze om het afvalzout van de Rijn weg te houden, voor wat 
betreft alternatieve voorstel len beperkt tot de indiening van een document, 
behelzende het voorstel tot de stichting van twee internationaal te f inancie-
ren kristalzoutfabrieken nabij de bestaande kal imi jnen, waarvoor de afzet in 
de verschil lende landen gegarandeerd zou moeten worden. Het zou daarbij 
gaan om een totale produktie van 1 min. ton schoon zout per jaar en om een 
verdel ing van de kosten en de afzetgarantie over de partners volgens de in 
de zoutovereenkomst neergelegde verdeelsleutel. Genoemde hoeveelheid 
komt overeen met een reductie van de lozing van de kal imijnen met 20 kg 
cl'/sec, zijnde nog slechts een derde van de hoeveelheid welke volgens de 
zoutovereenkomst op Frans grondgebied zou worden teruggehouden. Het 
Franse standpunt is, dat thans ook «andere landen», met name de Bondsre-
publiek, een bi jdrage tot de verminder ing van de zoutlozingen op de Rijn 
zouden moeten leveren. 

De Nederlandse reactie op het Franse voorstel tot opricht ing van een zout-
fabriek is afwijzend geweest. Nederland heeft betoogd dat de Europese zout-
markt, zowel wat betreft de behoefte in de chemische industriële sector als 
die in de levensmiddelensector en in de sector van de toepassing als strooi-
zout in de winter , stagnant blijkt en dat in eventuele nieuwe behoeften ge-
makkelijk kan worden voorzien door het bij de huidige zoutproducenten in 
de onderscheidene landen aanwezige overschot aan produktiecapaciteit (in 
Nederland 25%). 

Het inru imen van een plaats op de Nederlandse markt ten behoeve van de 
gegarandeerde afzet van Frans zout zou ten koste gaan van de binnenlandse 
economische belangen en potentieel een bedreiging betekenen van de 
werkgelegenheid in kwetsbare gebieden. Het gaat niet aan, de door de zout-
verontre in ig ing van de Rijn in Nederland veroorzaakte schade te verrui len 
voor aantasting van andersoort ige economische belangen. Een en ander 
nog afgezien van vragen welke rijzen met betrekking tot de waarschi jnl i jke 
samenstel l ing van het eindprodukt van de zoutfabriek en de daarmee sa-
menhangende toepassingsmogel i jkheden van dat e indprodukt ; de juiste 
kosten per geproduceerde eenheid van gewicht in vergeli jking met de kos-
ten elders; extra transportkosten van de Elzas naar de bestaande afzetgebie-
den, en dergeli jke. Ten slotte ontbreekt elke indicatie voor de wijze waarop 
verder gaande reductie van de zoutlozingen op Frans grondgebied zal wor-
den bewerkstel l igd. 
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Het Franse voorstel vond bij de BRD, Zwitser land en Luxemburg even-
min steun. Bij de BRD en bij Zwitser land ligt de overcapaciteit van het be-
staande produktie-apparaat in de orde van 40%. De zinnigheid van het intro-
duceren van een nieuwe zoutproducent werd derhalve niet ingezien. Verwe-
zen werd voorts naar de onmogel i jkheid om van rechtswege bij de bestaan-
de bedri jven ten behoeve van de verlangde afzetgarantie produktiebeper-
king op te leggen. 

Het terughouden van afvalzout uit de Duitse kali- industrie geschiedt 
reeds; daarbij word t zowel de methode van injectie als die van bovengrond-
se opslag toegepast. Bovendien word t afvalzout in verlaten mi jngangen te-
ruggebracht; het is met name deze methode - overigens op vele plaatsen ter 
wereld toegepast - die van Duitse en Nederlandse zijde bij de Franse delega-
tie als mogel i jke oplossing naar voren is gebracht. De Franse reactie hierop 
was evenwel negatief; deze methode zou niet passen in het huidige ontg in-
ningssysteem van de Elzasser mi jnen, een systeem dat gekozen is na slechte 
ervaringen en zelfs dodeli jke ongelukken bij pogingen om de oude mi jngan-
gen open te houden. 

Waar de standpunten van enerzijds de Franse en anderzijds de Nederland-
se, Duitse en Zwitserse delegatie ver uiteen lagen en ook na herhaalde be-
sprekingen op ambtel i jk niveau niet dichter bij elkander konden worden ge-
bracht, werd tot de conclusie gekomen dat slechts op polit iek niveau een 
koers naar een oplossing zou kunnen worden aangegeven. 

Ten einde een ministeriële beslui tvorming voor te bereiden zal thans een 
schematisch overzicht worden gemaakt van alle in het verleden bestudeerde 
alternatieven (onder- en bovengrondse opslag, afvoer per schip of pi jptrans-
port, hergebruik afvalzout, enz.). Deze samenvatt ing zal een beschri jv ing 
van elk project moeten geven, een indicatie van de daarmee gemoeide kos-
ten (geactualiseerd naar 1980), de termi jn van realiseerbaarheid, de maxi -
maal daarmee te realiseren lozingsreductie, eventueel andere relevante as-
pecten. Het gaat daarbij uitdrukkeli jk niet om verdere onderhandel ingen, 
maar om een zo beknopt mogeli jke weergave van de potentiële oplossin-
gen. In dit verband zal nog wél nader onderzoek moeten worden verr icht 
naar de mogel i jkheden van ondergrondse opslag; de BRD heeft aangebo-
den een en ander te demonstreren bij een Duitse mi jn waar deze methode 
word t toegepast. 

De ministers zullen zich tevens kunnen uitspreken over de geldigheid van 
het standsti l l-beginsel zoals dat was vastgelegd in artikel 3 van de overeen-
komst. Uiteraard is van groot belang dat de zoutbelasting van de Rijn, han-
gende het bereiken van overeenstemming over de reductie daarvan, althans 
niet toeneemt. Binnen de IRC is vastgesteld dat in ieder geval tot aan de bi j -
eenkomst der ministers geen handel ingen zullen worden verr icht die str i jdig 
zijn met de geest van het verdrag in vorenbedoeld opzicht. 

Het voorbereidende werk voor het maken van het eerdergenoemde over-
zichtzal in de komende maanden geschieden; hieraan zullen enkele werk-
groepgaderingen worden gewi jd . Op 9 december zullen de delegatielei-
ders van de IRC de resultaten van dit werk beoordelen en afronden. Zo spoe-
dig mogeli jk daarna zal een Ri jnminstersoverleg plaats moeten v inden. 

Overeenkomst ter zake van de bescherming van de Rijn tegen chemische 
verontreiniging 

Omtrent de emissienormen voor kwiklozingen, afkomst ig van de chlooral -
kali-elektrolysebedrijven - die voor verreweg het grootste deel van de kwik-
verontreiniging van de Rijn verantwoordel i jk moeten worden geacht - is 
overeenstemming bereikt, evenals over de wijze van met ing en controle van 
deze emissies. Een en ander is neergelegd in een document dat internati-
onale rechtskracht zal hebben zodra alle partners van de chemie-overeen-
komst hun instemming daarmede hebben kenbaar gemaakt bij de depot-
staat (Zwitserland). De Nederlandse en de Zwitserse regering hebben dit in-
middels gedaan. 
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Ter zake van cadmium - evenals kwik een zwarte-l i jststof - zijn de voorbe-
reidingen voor de vaststel l ing van emiss ienormen in een ver gevorderd sta-
d ium. Omdat de bronnen vanwaar de cadmiumveront re in ig ing afkomstig is, 
van meer ui teenlopende aard zijn dan zulks bij de kwikverontre in ig ing het 
geval is, vergt de betrokken mater ie aanzienlijk meer over leg. Niet temin be-
staat de hoop dat binnen de betrokken werkgroep in de loop van dit jaar ook 
over deze materie overeenstemming kan worden bereikt. 

Ook ten aanzien van het nog dit jaar bereiken van consensus over een ge-
meenschappel i jk na te streven kwali tei tsdoelstel l ing voor het chroomgehal -
te van het Rijnwater bestaan gunst ige voorui tz ichten. Het is van belang dat 
hiermee ook het overleg over de gri jze-l i jststoffen op gang is gekomen. 

Intussen zet de werkgroep uiteraard ook haar onderzoek naar gevaarl i jke, 
tot de zwarte-l i jst behorende, stoffen voor t en bereidt zij voorstel len voor de 
aanpak daarvan voor. 

Warmtelozingen 

Een mathemat isch mode l , waarmee kan worden uitgerekend wat onder 
verschi l lende omstandigheden (waterafvoer, k l imatologische omstandighe-
den) het gevolg is van warmte loz ingen voor de temperatuur van het Rijnwa-
ter, is vr i jwel gereed. Dit model zal in de loop van dit jaar afgerond en getest 
worden . Het zal dienen voor het verschaffen van gegevens, nodig voor het 
opstel len van een verdrag van de beperking van de warmteloz ingen op de 
Rijn. 

Intussen bestaat overeenstemming over een concept-standsti l l -verklaring 
onder ander behelzende dat nieuwe centrales langs de Rijn van koeltorens 
of andere constructies zullen worden voorzien die ertoe leiden dat de wa rm-
telozingen me t t en minste 90% worden verminderd. Deze verklar ing zal 
langs schrifteli jke weg bij de regeringen in procedure worden gebracht. De 
bedoel ing is dat er in afwacht ing van het tot stand komen van een verdrag 
geen irreversibele situaties worden geschapen. 

Lange-termijnprogramma 

In beginsel werd overeenstemming bereikt over het in onder l inge samen-
werking opstel len van een programma voor de middel lange termi jn in de 
geest van het Nederlandse Indicatief Meer jarenprogramma voor de bestri j-
d ing van de waterverontre in ig ing. Het is de bedoel ing dat de desbetreffende 
werkgroep in eerste instantie, en overigens zoveel mogel i jk, uitgaat van der-
gelijke «IMP's» zoals die in de verschi l lende Rijnoeverstaten voorhanden zijn 

Permanente werkgroep voor het lopende onderzoek 

Naast enkele meer rout inemat ige aangelegenheden werd besproken het 
funct ioneren van een inmiddels on tworpen internationaal waarschuwings-
en alarmeringssysteem, dat voorziet in een net van contactadressen met het 
oog op t i jd ige waarschuwing van belanghebbenden bij mogel i jke calamitei-
ten of ernstige verontre in ig ing van het Rijnwater bovenstrooms. Er heeft 
reeds een oefening plaats gevonden; meer zullen vo lgen. Het systeem, dat 
nu operat ioneel is verklaard, is aangesloten op een soortgeli jk systeem voor 
de Saar en de Moezel. 
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