‘Klimaatverandering en de Nederlandse watersector’

Waterdiner Europarlementariërs
in teken van klimaat
Afgelopen 4 april organiseerden de Unie van Waterschappen
(UvW) en Vewin gezamenlijk het jaarlijkse Waterdiner
met Europarlementariërs in Straatsburg. Daarbij waren de
parlementsleden Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik
(CDA), Anja Hazekamp (PvdD), Auke Zijlstra (PVV) en Gerben-Jan
Gerbrandy (D66) aanwezig, net zoals een vertegenwoordiging van
het gezamenlijke Bureau Brussel van de UvW en Vewin.
Binnen het hoofdthema van de avond – Klimaatverandering en de
Nederlandse watersector – kwamen verschillende actuele waterdossiers aan de orde. Vewin en de UvW hielden een korte introductie over de invloed van klimaatverandering op het werk van de
waterschappen en de drinkwaterbedrijven. Zij gaven aan hoe er
wordt ingezet op zowel het beperken van de nadelige effecten van
klimaatverandering als op klimaatadaptatie. Voor de toekomst van
Nederland is een veilige delta met voldoende goede waterbronnen
van cruciaal belang. Verzilting als gevolg van klimaatverandering
vormt een toenemend probleem voor waterschappen en drinkwaterbedrijven. Daarom is een Europese aanpak om klimaatverandering tegen te gaan van belang.  

Landbouw en water

Waterhergebruik

Een ander onderwerp was de impact van de landbouwsector op de
waterkwaliteit en de rol die EU-wetgeving voor water en landbouw
hierbij speelt. De meeste van de aanwezige Europarlementariërs zijn
betrokken bij de discussies rondom de invulling van de Nederlandse
inbreng voor het 6e Nitraat Actieprogramma. Zij zijn zich dan ook
zeer bewust van de relatie tussen de Nitraatrichtlijn en de doelen
van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verder werd, naast verbetermaatregelen zoals het tegengaan van erfafspoeling en verbeterd
bodembeheer, de herziening van het Europese gemeenschappelijk
landbouwbeleid uitvoerig besproken.  

Ook was er veel interesse voor het dossier waterhergebruik. De
parlementariërs werden geïnformeerd over de voorbereiding van
de Europese minimumstandaarden voor irrigatie en grondwateraanvulling. De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel
voor minimumstandaarden, dat naar verwachting voor het einde
van het jaar klaar is. De discussie spitste zich met name toe op de
Nederlandse praktijk omtrent irrigatie en grondwateraanvulling
en of Europese regels hiervoor noodzakelijk zijn. Daarnaast werd
geconstateerd dat hergebruik van water onder geen beding de
waterkwaliteit negatief mag beïnvloeden.
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