In de pijplijn – waterbeleid in de EU
We horen allemaal regelmatig de uitspraak dat ‘de komende maanden voor onze sector beslissend
zullen zijn’. In het geval van de Europese waterbedrijven lijkt deze claim niet overdreven. Dus waarmee
is EurEau, de Europese federatie van nationale organisaties voor water en afvalwater, zo druk?
In de eerste plaats wordt de Drinkwaterrichtlijn herzien en verwachten we het voorstel van de
Europese Commissie hiervoor aan het eind van 2017 of begin 2018. De oorspronkelijke richtlijn
leverde in geheel Europa uitstekende resultaten op. De herziening behandelt waarschijnlijk
de parameters uit Bijlage I, de risico-gebaseerde benadering, informatieverplichtingen voor
waterleveranciers en een Europese regeling voor materialen en producten die met drinkwater
in contact komen. EurEau was vanaf het allereerste begin bij het herzieningsproces betrokken
en leverde daarbij gedetailleerde input voor alle onderwerpen. Hoewel we geen revolutie
verwachten, moeten we excessieve lasten voor onze leden vermijden.
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In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar
visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat
Oliver Loebel, secretaris-generaal van EurEau.

Een ander belangrijk stuk regelgeving, de Kaderrichtlijn Water, zal in 2018 worden
geëvalueerd, om de noodzaak voor een herziening te bepalen. Momenteel werken we aan
een reeks standpunten met voorstellen die een betere implementatie van deze richtlijn
zouden waarborgen, daadwerkelijk leidend naar een goede watertoestand in heel Europa. Ze
behandelen onderwerpen zoals een betere coördinatie van het EU-beleid, kostendekkendheid,
uitzonderingen en instrumenten om de toestand van het water te beoordelen.
In de komende maanden zal de Europese Commissie meerdere zeer belangrijke strategieën
presenteren die tot wetsvoorstellen kunnen leiden. Eén ervan behandelt het controversiële
onderwerp van medicijnen in het milieu, dat al enkele jaren vertraagd is. Hoewel de concentraties
van medicijnresten in waterlichamen nu nog zeer laag zijn, kunnen we een verhoging
verwachten. We blijven druk op de Commissie uitoefenen om een ambitieuze strategie te
presenteren, gebaseerd op werkelijke samenwerking binnen de waterketen en een grotere
verantwoordelijkheid bij de producenten. Omdat bescherming bij de bron niet altijd de meest
effectieve oplossing kan zijn, overwegen we aanvullende opties. Toch moeten farmaceutische
bedrijven financieel bijdragen aan de investeringen die elders in de keten vereist kunnen zijn,
ook die in afvalwaterzuiveringsinstallaties.
De komende herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet het onderwerp van
niet-duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nitraatuitstoot hoog op onze agenda. We
hebben consequent aangedrongen op een bindende Europese definitie voor in pesticides en biocides
gebruikte hormoonverstorende stoffen. De Commissie heeft onlangs haar voorstel gepubliceerd.
Raad en Parlement hebben nu twee maanden de tijd om het goed te keuren of af te wijzen.
Wij steunen ook de samenwerking tussen de directoraten-generaal van Milieu en Landbouw in
de Commissie. Zij streven naar een beperking van de impact van landbouw op waterbronnen.
De bestaande wetgeving, inclusief de Nitraatrichtlijn, wordt op nationaal niveau niet correct
geïmplementeerd. Toch kan een goede band tussen landbouw en water pas echt worden
bereikt als boeren alleen financiële steun kunnen krijgen, wanneer ze duurzame
praktijkmethoden toepassen. We hebben voorbeelden verzameld van succesvolle samen
werkingsprojecten tussen waterleveranciers en boeren. Deze kunnen een aanvulling zijn,
maar vervangen onder geen enkele omstandigheid een solide wetgevingskader waarmee
duurzaamheid en de bescherming van watervoorraden in het GLB centraal staan.
EurEau’s echte kracht is de expertise van zijn 32 leden. Dankzij hun inzet nemen we deel aan
alle relevante EU-adviesorganen en kunnen onze posities baseren op gedegen kennis. Daarom
moeten we de komende ontwikkelingen in de regelgeving zien als een kans om de bescherming
van grond- en oppervlaktewater verder te verbeteren, in het belang van alle burgers. Meer
informatie over EurEau? Meld u aan voor onze nieuwsbrief, via caroline.greene@eureau.org.
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