
Zeer Geheim 

Ex. nr 
MINISTERRAAD 

BT,9469 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 5 december 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 1s morgens om half elf 
en 1s middags voortgezet 

Aanwezig: de minister-president en de ministers 
Van Aardenne, Albeda, Beelaerts van Blokland 
(pt.3c t/m 21), Braks, Gardeniers, De Geus, 
Ginjaar (pt.1 t/m 6, 9 en 20f) , Van der Klaauw 
(pt.1 t/m 5 en 20f), De Koning, Pais, 
De Ruiter, Van der Stee, Van Trier, Tuijnman 
en Wiegel 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.8). Koning (pt.6 t/m 19 
20a t/m 20e), Van der Mei, Veder (pt.7 t/m 19 
en 20a t/m 20e) en Wallis de Vries (pt.20b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.A.J.de Jonge 

(pt.6 t/m 20e) 
drs.E.v.an der Putten 
(pt.1 t/m 5, 20f en 21) 

1 a. Notulen van de vergadering van 19 september 1980 
(nr.9380) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 b. Notulen van de vergadering van 9 oktober 1980 
(nr.9403) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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3. Buitenlands beleid 

a. Verdrag ter bescherming van de Europese 
rivieren (Brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dd. 3 december 1980, nr.342573, 
met bijlage) 

Staatssecretaris Van der Mei wijst erop 
dat de besprekingen over dit verdrag in 1970 zijn 
begonnen.. Na moeizame onderhandelingen zijn Nederlandse 
compromisvoorstelllen aanvaard. Inmiddels is in 
interdepartementaal overleg gebleken dat verschil 
van inzicht bestaat tussen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken dat aan afronding van de onder
handelingen op basis van de huidige teksten de 
voorkeur geeft en het ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne dat bezwaren heeft tegen het 
bestaande ontwerp-verdrag. Spreker pleit ervoor 
dat Nederland de totstandkoming van het verdrag 
niet zal verhinderen. Het zal merkwaardig worden 
gevonden, indien Nederland de eigen voorstellen 
niet meer zal steunen. Bovendien is er in dat 
geval helemaal geen regeling terzake. 

Minister Ginjaar brengt naar voren dat 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne indertijd ook al 
bezwaren had tegen de eerder gedane compromis
voorstellen. Spreker heeft begrepen dat van Belgische 
zijde wellicht nog compromisvoorstellen zijn te 
verwachten. De samenstelling van het water van de 
Rijn voldoet thans al aan de waterkwaliteitsnormen 
in annex I van het verdrag. Indien Nederland 
hiermee akkoord gaat, kan dit problemen opleveren 
wanneer verder moet worden onderhandeld over 
verbetering van het Rijnwater. Voorts wil spreker 
de normen in annex I over de waterkwaliteit van 
zijrivieren aanscherpen. Gezien deze overwegingen 
vraagt hij zich af of het geen aanbeveling verdient 
om annex I geheel uit het verdrag weg te laten. In 
annex III worden voor rivierwater minimumwaarden 
genoemd, die afhankelijk zijn van het gebruik van 
dit water. Een wijzigingsvoorstel van West-Duitsland 
houdt in dat in deze annex de minimumwaarden 
worden geschrapt, en dat slechts streefwaarden 
worden opgenomen. Aanvaarding van dit voorstel 
heeft ongewenste gevolgen voor onderhandelingen 
binnen de EG. Dit betekent nl. dat Groot-Brittannië 
wordt gesterkt in haar eis dat normen moeten 
worden gesteld aan de waterkwaliteit, terwijl de 
overige lidstaten eisen willen stellen aan de 
lozing van stoffen in water. 
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Minister Tuijnman is het ermee eens dat 
door de lange duur van de onderhandelingen de 
waarde van het verdrag is verminderd. De Nederlandse 
delegatie dient er in ieder geval aan vast te 
houden dat het verdrag ook van toepassing moet 
zijn op de nationale zijrivieren. De onderhandelings
partners zullen, gezien de eerdere Nederlandse 
compromisvoorstellen weinig begrip opbrengen voor 
de Nederlandse bezwaren tegen annex I. Spreker is 
er wel voorstander van, indien de Nederlandse 
delegatie zou trachten de waterkwaliteitsnormen in 
annex I te verscherpen. Hierdoor mag echter niet 
de totstandkoming van het verdrag worden verhinderd. 
De Nederlandse delegatie moet worden gemachtigd om 
met betrekking tot annex III naar eigen inzicht te 
handelen. Al met al pleit spreker ervoor aan de 
totstandkoming van het verdrag mee te werken, 
indien het verdrag ook van toepassing wordt op de 
nationale zijrivieren. 

Staatssecretaris Van der Mei heeft de 
indruk dat minister Ginjaar weliswaar kritische 
opmerkingen over passages in het verdrag heeft 
gemaakt, maar zich niet tegen het verdrag als 
zodanig heeft verzet. Spreker onderschrijft het 
standpunt van minister Tuijnman. De bezwaren van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne mogen de totstand
koming van het verdrag niet verhinderen. 

Minister Ginjaar herhaalt zijn bezwaren 
met betrekking tot annex I en annex II. Hij is het 
ermee eens dat de Nederlandse bezwaren niet mogen 
leiden tot onnodige vertraging in de totstandkoming 
van het verdrag. Nederland ligt aan de monding van 
grote Europese rivieren. De slechte kwaliteit van 
het rivierwater leidt tot vervuiling van de Noordzee 
en de Waddenzee. Het verdrag kan Nederland zowel 
nationaal als internationaal in een moeilijke 
positie brengen bij de verbetering van de water
kwaliteit. Spreker wil deze aspecten in de onder
handelingen sterk benadrukken. 

De minister-president meent dat de door 
minister Tuijnman uiteengezette gedragslijn moet 
worden gevolgd. Op een desbetreffende vraag van 
minister Ginjaar antwoordt hij dat zijns inziens 
bij mogelijke conflicten over de toepassing van 
het rivierenverdrag of het indicatief meerjaren
programma (IMP) voor water, voorzover dat juridisch 
mogelijk is, de normen in het IMP moeten worden 
aangehouden. Spreker stelt het volgende besluit 
voor: 
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1 Nederland zal de totstandkoming van het verdrag 
niet verhinderen. 

2° De Nederlandse delegatje zal met inachtneming 
van het gestelde sub 1 trachten de water
kwaliteitsnormen in annex I van het verdrag te 
verscherpen. 

3 De Nederlandse delegatie zal eraan vasthouden 
het verdrag ook van toepassing te doen zijn op 
de nationale zijrivieren. 

4° Indien de besluiten sub 2° en 3° of alleen het 
besluit sub 3 niet worden verwezenlijkt, zal 
de raad zich opnieuw over de waarde van het 
verdrag beraden. 

De raad stemt hiermee in. 

b. Instructie ten behoeve van de op 8 en 
9 december 1980 te Parijs te houden 
beheersraad van het internationale 
energieagentschap (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 1 december 1980, nr.339018, 
met bijlagen) 

Minister Van der Stee is voorstander van 
een verdergaand standpunt van de Nederlandse 
delegatie. De delegatie moet niet alleen pleiten 
voor de invoering van een regiem van olie-
invoerplafonds, maar ook voor het tijdelijk staken 
van de opbouw van strategische olievoorraden. De 
ontwikkeling van de olieprijs geeft aanleiding tot 
grote ongerustheid. Het is nog niet bekend wat de 
resultaten zullen zijn van de bijeenkomst van de 
olieëxporterende landen (de zg. OPEC-landen) op 
15 december a.s., maar een prijsstijging van 20% 
moet niet worden uitgesloten. Een dergelijke 
stijging zal leiden tot een langdurige economische 
ontwrichting. Nederland moet alles op alles zetten 
om de prijs zo laag mogelijk te houden. Eventueel 
dient in eigen land extra aardgas te worden ingezet. 

Minister Tuijnman heeft vernomen dat 
extra prijsverhogingen zijn te verwachten voor 
dieselolie. Dit is ongunstig voor het wegverkeer 
en zal bovendien leiden tot een extra beslag op de 
begroting van Verkeer en Waterstaat vanwege grotere 
verliezen van het openbaar vervoer. 


