Scheidend EurEau-voorzitter Tisserand:

‘De KRW is de
hoeksteen van
het Europese
waterbeleid’
Bruno Tisserand neemt dit jaar
afscheid als voorzitter van EurEau, de
koepelvereniging van Europese (drink-)
waterbedrijven. Het voorzitterschap is een nevenfunctie, in het dagelijks
leven is Tisserand Research Program Director bij Veolia in Parijs. Hij kijkt
terug op de bereikte resultaten in de belangrijkste Europese waterdossiers.
Hoe ziet u de samenwerking met nationale overkoepelende organisaties als Vewin?
Tisserand: ‘Onze leden vormen de onmisbare essentie van onze organisatie. EurEau bestaat uit 32 nationale associaties voor drinkwater en afvalwater uit 29 Europese landen. Deze landen beslaan het
hele continent en weerspiegelen de talloze uitdagingen waarmee
onze watersector wordt geconfronteerd: van een overvloed aan water op de ene plek tot tekorten elders, van dunbevolkte regio’s tot
dichtbevolkte metropolen, enzovoort. Er zijn zeer uiteenlopende
problemen, maar vele daarvan verbinden ons: met name het leveren van veilig, schoon drinkwater aan onze consumenten en het
veilig in het milieu terugbrengen van behandeld afvalwater.’

Lokale kennis belangrijk
‘Nationale overkoepelende organisaties zoals Vewin leveren ons de
lokale kennis over de feitelijke situatie ter plaatse. Zij kunnen problemen al vroegtijdig signaleren, zoals het via monitoring opsporen
van nieuwe verontreinigende stoffen. Ze zijn ook uitstekend in staat
tot het leveren van oplossingen voor problemen, en het vervolgens
delen van die oplossing met anderen.’

‘Maar ons succes is vooral te danken aan de professionals in ons ledenbestand. Onze kracht en reputatie zijn gebouwd op de door hen
geleverde expertise. Om een effectieve en geschikte wetgeving te
realiseren, kunnen activiteiten het best tegelijk op EU- én nationaal
niveau plaatsvinden. De herziening van de Drinkwaterrichtlijn is hier
een goed voorbeeld van. Daarbij overlegde EurEau met beleidsmakers
op EU-niveau en werkten onze leden samen met hun nationale ministeries.’
Wat zijn op dit moment de belangrijkste dossiers voor EurEau?
Tisserand: ‘De EU is bezig met het herzien van het hele spectrum van
de waterwetgeving. Op dit moment werken het Europees Parlement
en de Raad aan de Drinkwaterrichtlijn. Ons Drinkwatercomité, on-

‘HERZIENING VAN WATERWETGEVING IS KANS OM MEER AAN
MILIEUBESCHERMING TE DOEN’
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der voorzitterschap van Arjen Frentz van Vewin, is daar nauw bij
betrokken. We eisen dat ons drinkwater van hoge kwaliteit en voor
iedereen betaalbaar blijft. We streven ernaar te garanderen dat de
definitieve richtlijn de gezondheid van waterconsumenten in heel
Europa beschermt.’

‘TOEKOMSTIGE DRINKWATER
RICHTLIJN IS ÉÉN VAN ONZE
BELANGRIJKSTE PRESTATIES’

Waterhergebruik voor irrigatie
‘Ook zijn we intensief betrokken bij de verordening inzake waterhergebruik en pleiten we voor hergebruik bij irrigatie in de landbouw in landen waar dit nodig is. We willen passende en economisch
haalbare kwaliteitsnormen, die de bescherming van de consument
garanderen en plaatselijke werkgelegenheid bevorderen. Uit de
droogte die we afgelopen zomer in Europa hebben ervaren, bleek
dat hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw een noodzakelijk hulpmiddel kan zijn, zelfs voor de noordelijke landen!’

Controle aan de bron
‘Ook de herziening van de richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater is een aandachtspunt. Exploitanten van zuiveringsinstallaties voor afvalwater vinden steeds meer verontreinigingen
in hun instroom. Door een strikte toepassing van het principe ‘controle aan de bron’ moet worden voorkomen dat verontreinigingen
in ons water terechtkomen. Hieraan gekoppeld zijn microverontreinigingen, farmaceutische producten en microplastics. We moeten broncontrolemaatregelen invoeren om te voorkomen dat deze
stoffen in het milieu belanden, maar ook de ontwikkeling van een
echte circulaire economie bevorderen.’

Evaluatie KRW
‘Momenteel wordt de KRW, de hoeksteen van het Europese waterbeleid, herzien. Deze Kaderrichtlijn Water beschermt onze rivieren
en meren. Wij zijn van mening dat de ambitie van de KRW na 2027
behouden moet blijven. We ondersteunen de Commissie tijdens het
evaluatieproces.’
‘Hierbij komen ook nog eens alle dossiers die ogenschijnlijk
niet direct gerelateerd zijn aan water, zoals de richtlijn voor
Wegwerpplastic en de Meststoffenverordening. Landbouw heeft
grote invloed op onze watervoorraden. Nu over het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt onderhandeld, staat de EU op een belangrijk kruispunt bij het nemen van beslissingen die grote invloed
op ons kunnen hebben.’
Wat zijn de belangrijkste resultaten in de laatste periode, toen u voorzitter was?
Tisserand: ‘Ik ben enorm trots op EurEau, op alles wat we als organisatie en via onze leden elke dag weer hebben bereikt. Ik werd voorzitter van EurEau op onze 40ste verjaardag, in 2015. We zijn elk jaar
sterker en daadkrachtiger geworden, en scheppen en ontwikkelen
samen met EU-instituten en lidstaten een optimaal waterbeleid.
Met vele positieve resultaten voor consumenten: voor hun gezondheid, het milieu, de industrie en de landbouw. En ik weet, door onze
betrokkenheid op de hoogste niveaus van de Europese Commissie
en in het Parlement, dat de expertise van EurEau op het gebied van
water door beleidsmakers wordt erkend en zeer gewaardeerd. Ze
weten dat water belangrijk is, en dat EurEau belangrijk is!’

‘De watersector wordt bepaald door twee belangrijke en strategische onderwerpen: klimaatverandering en de circulaire economie.
We beperken de gevolgen van het eerste om water voor ons allemaal in de toekomst veilig te stellen. Aan het tweede dragen we bij
met nieuwe wetgeving voor optimaal hergebruik van afvalwater en
de componenten daarvan.’
‘De toekomstige Drinkwaterrichtlijn is één van onze belangrijkste
prestaties. Hoewel die nog niet is goedgekeurd, werd het ontwerp
in de afgelopen maanden wel sterk verbeterd. Met name de vergunningsregeling voor materialen en producten die in contact komen
met drinkwater, leek enige tijd geleden buiten bereik te zijn, maar
wordt nu realiteit. Andere succesverhalen zijn het terugdringen
van bepaalde plasticproducten in het milieu via de richtlijn voor
Wegwerpplastic, en de Meststoffenverordening.’
Hoe ziet u de toekomst van de beleidsdossiers van EurEau?
Tisserand: ‘De EU is bezig met het herzien van het gehele spectrum
van zijn waterwetgeving. Dit is voor Europa een geweldige kans om
meer aan milieubescherming te doen. De EU-verdragen bevestigen
de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘controle bij de bron’. Het is
tijd dat die worden geïmplementeerd in de wetgeving die ons dagelijks leven beïnvloedt.’
‘We weten dat waterconsumenten zich zorgen maken over wat er
in hun water zit en dat ze ook milieubewuster zijn. Ze willen weten
dat hun water veilig is – iets dat we ze kunnen verzekeren – en ze
willen wat het beste is voor hun omgeving. Daarom geloven we dat
dit tot uiting zal komen in de strengere milieuwetten van de EU.’

Landbouw ‘verblauwen’
‘Een beleidsterrein dat nauwe samenwerking vereist binnen
EurEau en onze belanghebbenden in verschillende sectoren, is de
landbouw. De EU is momenteel bezig met de herziening van het
GLB en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat het GLB
duurzaam is en de watervoorraden beschermt.’

De vervuiler betaalt
‘Daarbij komt nog het probleem van nieuwe verontreinigende stoffen en microverontreinigingen. De EU moet het principe van ‘controle bij de bron’ implementeren, zodat verontreinigende stoffen
niet in het systeem terechtkomen. Als dat wel het geval is, moet het
beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’ worden toegepast, zodat waterverbruikers niet betalen voor het verwijderen ervan. We stimuleren
programma’s voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
sterk, om ervoor te zorgen dat vervuilers voor hun activiteiten
betalen.’
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