
23-2-1982.

Bot», l Milieubeweging

Ref. t

Eveaeoa» uit ««n «p*» bve* v*H tMrt v*l«eade veraoaeai

In januari 1981 werd bekend dat d» Nederlandse "Stichting

ReiBvater", die «ioh iaaet voor d* bestrijding van d« Rijn-ver-

vuiling, ia saaeawerking B*t v««tduit«*t 2vit*«rse «a Fraaa*
»ili«ugro«pea ••& bina«avaart»chip wild* inrichten als Tarend
laboratorium. Op d«s« wi^eo hoopt de stichting d» grot» In-

duatriel* Torruilor» op t* kuaaoa *por«a.
Ia d* soior Tan 1981 word hot h*riag«rieht« «chip, d* nBoia-

w««8orn («naaad, ia frankfurt te water gelaten.
Tegelijkertijd word do, reraoedelijk Ouitae, "Vereniging tor

beaehorttiag vaa do Rijn oa haar siJrlTioroa" opgericht, modat

au ook do riTioroa Maia oa Maa» tot hot oadoriookogobiod van

do fieiawaaoer" bohoroa.
Na aaalyao van do vorriehto aotiagoa hoopt aon, ia do vora van

een tribuaaal, do dovbotroffoado vorvuiloade iaduatriooa aaa

to klagoa. Dit tribuaaal, toa rechte hot latoraatioaalo Vator-

tribuaaal, sal ia hot voorjaar Tan 1983 ia Rottordaa wordoa
gehoadea. Tor voorbereiding hiervaa i* do "Stichting Watertri-
buaaal1* opgorioht. Ala coördinator vaa doso stichting treedt

op
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Uit een open bron vernamen wij dat de Nederlandse
ecologisten, in samenwerking met gelijkgezinden uit andere Europese
landen, een vorm van "Russen-tribunaal11 op het getouw willen zetten.
Dit "tribunaal" zal in dit geval niet oordelen over "oorlogsmisdaden",
maar zou zich bezighouden met de oorzaken van de waterbezoedeling*
De eerste hoorzittingen zouden plaats hebben in april '83 in Rotterdam.

10 februari 1902.



„ONRECHTMATIGE DA

Reinwater stelt proce
tegen Frankrijk vooi

Van ome correspondent
DEN HAAG _ Nederiai* fou een

«ding voor het Internationale Hof
van Justitie moet*» aanspannen «-
«n Frankrijk in Mtfwn«Vnelt de
Muü^Vn op de RUn. «*J«J£
•che «rondslag voor «o'n gettng hgt
to het verdrag tassen Nedeitad en
Frankrijk van 1928. Dit yvmeldt

öTst.* niet maf toeten dat
n gebied sodaniC gebniiktv/ordtt

dit in een buurland ernstigjKnüli-
eu)tcliade optreedt. r»»*^ ™
hiermee een onrechtmatige daad
plegen.

Dit heeft de Stichting Reinvater
dinsdag bepleit in een overleg met
minister Zeevalking (Verkeer en

staat), de staatssecretanswn
T(Milieuhygiëne) en *n

den Broek (Buitenlandse Zake»).

Volgens de voorzitter..™» de sticV
tin?, prof. mr H. Jesserun d'Ohvi
ra/heeft Zeevalking deze mogelijk
heid niet onmiddellijk van tafel ge
veegd, zoals hij bij een eerdere gele-

genheid deed. Als Frankrijk over
een jaar geen stappen heeft onder-
nomen, wil Zeevalking de kwestie
in de ministerraad brengen. Dit is
ook de termijn, die bij van de Twee-
de Kamer kreeg.

Steunmaatregelen
Wil Nederland een procedure bij

het internationaal hof beginnen,
dan moeten de lopende onderhan-
delingen met Frankrijk over het
zoutverdrag van '76 worden ge-
staakt, meent de stichting. Daartoe
biedt het EG-verdrag juridische mo-
gelijkheden, en wel op grond van
die bepaling waarin staat dat natio-
nale steunmaatregelen verboden
zijn voor zover deze de concurren-
tieverhoudingen vervalsen. Dat is
in feite het geval, meent Reinwater,
met de internationale financie-
ringsmethode voor de injectie van
«out in de bodem. Ook het beginsel
„de vervuiler betaalt", nadrukke-
lijk neergelegd in het EG-actiepro-
gramma, verzet zich tegen deze fi-

nanciering. Overigens ai
Europese Commissie
steunmaatregelen als o*
paling om" de invoering
•normen te vergemakkeli

Volgens Reinwater ra
commissie een richtliji
worden over de zoutlo
ontstaat grote ongeli.
Frankrijk voor vele mi
kalimijnen subsidieert,
Duitsland de kalimijnen
krijgen en zelfs aan «
verplichtingen zijn on

Jesserun d'Oliveira verw
zeer actieve houding in
gens de verkapte steun
land aan zijn glastuinbo
het goedkope aardgas e
ke voorsprong heeft op
andere lidstaten. yAls d
Commissie zo actief is
dan zal ze niet toestaan
rijk met vele miljoenei
kalimijnen subsidieert,
voorzitter van Reinwatc


