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Europese verkiezingen 2019

Europa is belangrijk voor ‘ons’ water
Op 23 mei wordt er in Nederland gestemd voor het Europees 

Parlement (EP). In de afgelopen jaren is dit parlement, naast 

de ministers van de EU-lidstaten in de Raad en de Europese 

Commissie, uitgegroeid tot een belangrijke machtsfactor in 

het Europese wetgevingsproces. De uitslag van de Europese 

verkiezingen heeft dus invloed op de positie van water in 

nieuwe EU-wetsvoorstellen en op de toekomst van bestaande 

EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, de 

Drinkwaterrichtlijn en de richtlijn Stedelijk Afvalwater. 
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moeten het wel meenemen in de vorm van beloningen voor boeren 

die echt werk maken van kringlooplandbouw. Door bijvoorbeeld 

meer organische stoffen in de bodem te brengen, leg je koolstof 

vast, wat een klimaatvoordeel oplevert. Je vergroot daarmee ook 

meteen de mogelijkheid om meer water vast te houden, waardoor 

minder nitraat en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte- en 

grondwater uitspoelen.’

Gerbrandy: ‘Ik wil eigenlijk geen onderscheid maken tussen ver-

groening en verblauwing. Bij water gaat het allereerst om kwaliteit. 

Dat heeft in de landbouw alles te maken met zaken als afspoeling 

van nitraten, nutriënten en bestrijdingsmiddelen, en is eigenlijk 

gewoon vergroening. Het andere aspect van water in de landbouw 

is ‘kwantiteit’. Behalve voldoende water voor beregening heb je 

het dan in Nederland vooral over de wensen van de landbouw ten 

aanzien van lagere grondwaterstanden. Ook daar zit een sterke kop-

peling met natuur, omdat voor natuurontwikkeling juist hoge wa-

terstanden nodig zijn. Groen en blauw zijn twee zijden van dezelfde 

medaille. Hoe meer je de boer kunt verleiden tot een duurzame 

bedrijfsvoering, des te beter dat is voor de waterkwaliteit.’ 

Verwacht u dat de huidige voorstellen voldoende garanties bieden voor het 

verduurzamen van het GLB?
Gerbrandy: ‘Het Commissievoorstel had sterker gekund. Ik ben erg 

ongerust over wat er nu gaat gebeuren in de onderhandelingsron-

den. De geschiedenis leert dat de nationale landbouwministers en 

mijn collega’s in de landbouwcommissies van het EP minder de in-

tegrale Europese maatschappelijke belangen op lange termijn in het 

oog hebben, en meer zijn gefocust op de kortetermijnbelangen van 

de landbouwsector. Bij eerdere edities van het GLB heb ik ministers 

wel horen zeggen: ‘Het maakt me niet uit welk label we erop plak-

ken, maar ik wil onder de streep een bepaald bedrag dat wordt uitge-

keerd aan onze boeren. Het is essentieel dat we van dat soort denken 

afkomen, maar of dat met dit GLB gaat lukken... Mede daarom is de 

milieucommissie van het EP trouwens een strijd aangegaan met de 

landbouwcommissie, om meer zeggenschap te krijgen over delen 

van het landbouwbeleid die te maken hebben met klimaat en na-

tuur. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de verschuiving van 

landbouwbeleid van puur inkomens instrument naar een middel om 

bredere maatschappelijke doelen te bereiken.’

Klimaat is breekijzer
De Groot: ‘Ik zie wel kansen in de voorstellen, vooral omdat ik 

zie dat klimaat nu echt zijn intrede heeft gedaan in het GLB. De 

Commissie gaat de resultaten van de nationale plannen straks als 

geheel toetsen aan de klimaatdoelen van Parijs. Daarmee is kli-

maat geen randvoorwaarde meer, maar een volwaardig doel van 

het landbouwbeleid per lidstaat. Uiteraard moet dit deel van het 

Commissievoorstel dan de komende maanden wel overeind blijven.’

Hoe kan de landbouwsector gestimuleerd worden om meer maatregelen te 

nemen op het gebied van verduurzaming van de landbouw en het verlenen 

van maatschappelijke ‘groen-blauwe’ diensten gericht op de verbetering van 

de kwaliteit van bodem en water? 

De Groot: ‘Het eerste instrument blijft geld. Beloon de boer 

voor het nemen van groen-blauwe maatregelen. Het tweede 

spoor is onderzoeken wat boeren tot nu toe tegenhoudt om de 

stap naar duurzaam te maken. Want we weten dat het over-

grote deel van de boeren in hun hart een andere weg wil inslaan.’ 

Welke wet- en regelgeving houdt verandering tegen en wat is nodig om dat te 

veranderen? Daar zijn verschillende voorbeelden van bekend, maar 

door dat nu nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen we daar echt 

iets aan gaan doen. Bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen ontwik-

kelen die echt een duurzaam perspectief bieden. Want boeren moe-

ten wel gewoon een normaal inkomen kunnen verdienen.’

Gerbrandy: ‘Eén van de negen criteria uit het Commissievoorstel is 

versterken van de inkomenspositie van de boeren. Want het blijft 

vreemd dat supermarkten en tussenhandel de prijzen bepalen die 

boeren ontvangen voor hun producten. Door mededingingsrecht is 

het voor boeren lastig zich te verenigen, waardoor ze zich minder 

goed sterk kunnen maken tegenover grote marktpartijen. Meer 

langetermijncontracten met gegarandeerde prijzen kunnen de 

inkomenszekerheid vergroten. Maar ook door kleinschaliger en 

lokaler te opereren kan een boer zijn eigen positie in de keten ver-

sterken en zelf zijn verkoopprijs bepalen.’

‘Een aandachtspunt daarbij is nog biodiversiteit; dat dreigt een beet-

je onder te sneeuwen in al het ‘klimaatgeweld’ van de laatste jaren. 

‘NIEUWE GLB IS KANS VOOR 

KRINGLOOPLANDBOUW’

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.
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Europees Parlement: ‘Verbeter de aanpak 
van gewasbeschermingsmiddelen’

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen, 

waarin het de Europese Commissie en de Europese lidstaten oproept 

tot een onmiddellijk verbod op het gebruik van kankerverwekkende 

en hormoonverstorende gewasbeschermingsmiddelen. 

‘Stop met glyfosaat’
Ook roept de resolutie op om te stoppen met het verlengen van 

de Europese toelating van omstreden gewasbeschermingsmiddelen, 

zoals bijvoorbeeld glyfosaat. Verder pleit het Europees Parlement 

voor verbeterde afstemming van de Europese gewasbeschermings-

wetgeving met andere EU-wetgeving op het gebied van bescherming 

van de volksgezondheid en verbetering van de waterkwaliteit. 

Normoverschrijdingen in Nederland
In Nederland zijn in de afgelopen jaren in 30% van alle winningen 

voor drinkwaterproductie bestrijdingsmiddelen aangetroffen die 

de normen overschreden of daar dichtbij zaten. Een ambitieuzere 

Europese aanpak om verontreiniging van water door gewasbe-

schermingsmiddelen te voorkomen is nodig en de positie van het 

Europees Parlement ondersteunt dit. 

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, 

speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de resolutie. 

Zij vond tijdens de plenaire stemming een meerderheid voor haar 

wijzigingsvoorstellen om de resolutie aan te scherpen. 

‘De aanbevelingen van het Europees Parlement zijn duidelijk’, aldus 

Hazekamp. ‘Landbouwgif dat schadelijke effecten heeft voor mens, 

dier en milieu mag niet langer worden goedgekeurd voor gebruik. 

Dat geldt met name voor gifsoorten die bewezen kankerverwekkend 

of hormoonverstorend zijn. Er zijn op dit moment meerdere van 

zulke stoffen op de markt; soms op basis van procedurele verlen-

gingen, wat betekent dat de risico’s niet grondig zijn geëvalueerd. 

In andere gevallen, zoals glyfosaat, is de evaluatie wel gedaan, maar 

op basis van misleidende informatie van de industrie. De Europese 

Commissie verzaakt op deze manier haar plicht om de volksgezond-

heid en het milieu te beschermen.’ 

Levensmiddelenwetgeving 
De komende maanden wordt de Europese levensmiddelenwetge-

ving aangepast en doet de pesticidecommissie van het Europees 

Parlement nadere aanbevelingen over bestrijdingsmiddelen. 

Hazekamp zit bij beide dossiers aan de onderhandelingstafel. 

‘Momenteel worden er te grote risico’s genomen. Het voorzorgs-

beginsel – dat is vastgelegd in Europese wetgeving – moet niet lan-

ger genegeerd, maar gerespecteerd worden. Ik geef niet op voordat 

dat gebeurt.’

‘LANDBOUWGIF DAT 

SCHADELIJKE EFFECTEN HEEFT 

VOOR MENS, DIER EN MILIEU 

MAG NIET LANGER WORDEN 

GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK'

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren.
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Geheel vernieuwd: Vewin 
digitale nieuwsbrief
Er is een geheel vernieuwde opvolger van de Waterspiegel Update: 

de Vewin nieuwsbrief. In deze nieuwe digitale nieuwsbrief leest u de

belangrijkste nieuwsberichten over beleidsdossiers die van belang 

zijn voor de drinkwatersector en onze actuele standpunten als 

belangenbehartiger.

Altijd op de hoogte zijn van wat er speelt in en rondom de drinkwa-

tersector? Meld u aan voor de Vewin nieuwsbrief, één keer in de vier 

weken automatisch in uw mailbox. 

Aanmelden kan via vewin.nl.

Aanpak medicijnresten uit milieu
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft opnieuw vragen 

gesteld in het Europees Parlement (EP) over het uitblijven van de 

Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het mi-

lieu. Eurocommissaris Vella voor Milieu zei begin dit jaar, op eer-

dere vragen van Schreijer-Pierik, nog vóór de zomer van 2018 de 

strategische aanpak te presenteren. Vewin pleit al jaren voor een 

dergelijke Europese strategie, ter versterking van de Nederlandse 

ketenaanpak Medicijnresten uit water. 

Uitstel of afstel
Gevreesd wordt nu dat uitstel leidt tot afstel. Daarom oefent het 

EP, net zoals enkele lidstaten, druk uit op de Europese Commissie. 

Nederland heeft samen met andere lidstaten een brief aan de 

Commissie gestuurd om op te roepen de strategie nog gedurende 

het huidige mandaat van de Commissie te presenteren. 

Medicijnresten groeiend probleem
Medicijnresten vormen een groeiend probleem in de waterkring-

loop. Geneesmiddelenresten die het menselijk lichaam verlaten, 

worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstal-

laties. Ze komen onder meer in rivieren terecht en vormen zo een 

bedreiging voor de bronnen van drinkwater en het milieu. 

Bescherm drinkwaterbronnen
Vewin vindt dat oppervlaktewater en grondwater moeten worden 

beschermd tegen geneesmiddelenresten. Enerzijds door adequate 

aanpak bij de bron. Anderzijds moeten alle schakels in de keten, 

van de ontwikkeling van medicijnen tot aan het zuiveren van riool-

water en de productie van drinkwater, hun verantwoordelijkheid 

nemen. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater moet zó zijn 

dat er met eenvoudige zuivering drinkwater van gemaakt kan wor-

den. De kosten van zuivering mogen uiteindelijk niet in het drink-

watertarief worden doorberekend. 

Belang internationale aanpak
Vewin benadrukt het belang van een aanpak in een internationale 

setting via de Europese wetgeving, omdat Nederland voor een groot 

deel te maken heeft met geneesmiddelenresten uit het buitenland. 

De Europese geneesmiddelenstrategie moet zich richten op de hele 

keten, waarbij gekeken wordt naar diverse maatregelen, zoals het 

stimuleren van vrijwillige initiatieven op EU- of lidstaatniveau, 

maar ook naar verplichte stappen. 
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Bas Eickhout, Europarlementslid GroenLinks

‘Landbouwbeleid moet bijdragen 
aan milieudoelen’

Je zou het tussen al het verkiezingsgeweld in Den Haag 

bijna vergeten, maar in Brussel gaat het parlementaire werk 

gewoon door. Zo wordt er gewerkt aan de herziening van 

het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, en is er gestart 

met de voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid. We vroegen Bas Eickhout, Europarlementslid en 

delegatieleider voor GroenLinks, om zijn visie op enkele vragen 

rondom de mestproblematiek. 

d o s s i e
r

 

M E S T
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DW-richtlijn

Eurocommissaris Timmermans presenteert Drinkwaterrichtlijn

Voorstel herziening Drinkwater-
richtlijn stap in goede richting

Op 1 februari presenteerde de Nederlandse Eurocommissaris 

Frans Timmermans namens de Europese Commissie het lang 

verwachte voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. 

Uit de evaluatie van de bestaande Drinkwaterrichtlijn, als onderdeel 

van het Regulatory Fitness and Performance Programme, kwam 

eerder naar voren dat de richtlijn ‘fi t for purpose’ was, maar dat 

herziening op een aantal onderdelen noodzakelijk was.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
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Ondertussen in Brussel

en ook rioolwaterafvoer zijn bij uitstek een 

taak voor de overheid.’

‘Toch onderhandelt de Europese Unie sinds 

2012 met een groep van 23 landen, waar-

onder de Verenigde Staten en Canada, over 

een zeer uitgebreid handels- en investe-

ringsverdrag voor diensten. Het verdrag 

heet TiSA – Trade in Services Agreement. 

De Europese Commissie doet bijzonder ge-

heimzinnig over wat het verdrag inhoudt, 

maar dankzij WikiLeaks is een tipje van de 

sluier opgelicht. De deelnemende landen 

blijken publieke diensten zoals banken, zie-

kenhuiszorg, onderwijs en dus ook water te 

willen vrijgeven aan de markt. Eens gepri-

vatiseerd, mag een dienst bovendien nooit 

meer genationaliseerd worden, hoezeer de 

gang naar de vrije markt ook zou tegenval-

len. De kans dat dat gebeurt, is groot. In 

Canada heeft de privatisering van drinkwa-

ter tot doden geleid, in Bolivia en Manilla 

tot volksopstanden. Daarbij is onze drink-

watervoorziening uitstekend op orde. Dus 

waarom zou je dat tafelzilver verkopen?’

‘Het Europese burgerinitiatief Right2-

Water, bedoeld om dit onderwerp op de 

agenda van het Europees Parlement te 

zetten, leverde in 2014 bijna twee miljoen 

hand tekeningen op. Hoewel de reactie van 

de Europese Commissie lauw was, heeft de 

commissie voor Milieu, Volksgezondheid en 

Voedselveiligheid het initiatief overgeno-

men. Omdat ik lid ben van zowel deze com-

missie als de commissie voor Internationale 

Handel, zal ik dit onderwerp nauwgezet in 

de gaten houden. Water is van levensbe-

lang, en ik zal ervoor strijden dat het onder 

beheer blijft van onze overheid.’

Jan Huitema

Fractie Alliantie van Liberalen en 
Democraten voor Europa

Politieke partij: VVD

Geboren: 5 juli 1984, Heerenveen

Studie: Wageningen Universiteit

Na zijn vwo heeft Huitema aan de 

Wageningen Universiteit de bachelor studie 

Animal Sciences en de master Animal 

Production Systems gevolgd. Daarna was 

hij achtereenvolgens beleidsmedewer-

ker van Holger Krahmer (lid Europees 

Parlement voor de FDP) en van Jan Mulder 

(lid Europees Parlement voor de VVD). 

Huitema heeft een melkveehouderij in 

Makkinga en is sinds 1 juli 2014 VVD-

Europarlementariër voor de land- en 

tuinbouw, visserij, plattelandsontwikke-

ling, milieu, volksgezondheid en voedsel-

veiligheid. Hij is lid van de commissie AGRI 

(landbouw en plattelandsontwikkeling) 

en plaatsvervangend lid van de commissie 

ENVI (milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid).

Welke rol speelt water in het leven en de politieke 

visie van Jan Huitema?

‘Landbouw en drinkwater zijn onlosma-

kelijk met elkaar verbonden. Voor zowel 

gewassen als dieren is water van levens-

belang. Door innovatieve oplossingen in 

de landbouw neemt het watergebruik af, 

terwijl de productie omhoog gaat. Ook is er 

veel vooruitgang geboekt in het tegengaan 

van het weglekken van meststoffen, zoals 

fosfaat en nitraat, in het grond- en opper-

vlaktewater.’

‘Nederlandse bedrijven en organisaties spe-

len een leidende rol in de ontwikkeling van 

deze water-innovaties. Water is één van 

de Nederlandse Topsectoren en voor land-

bouw is daarbij vooral de ontwikkeling van 

watertechnologie belangrijk. Binnen het 

Topsectorenbeleid werken overheid, onder-

zoeksinstellingen en ondernemers samen 

om tot innovatieve oplossingen te komen. 

Onderzoeksprojecten zoals ‘More Crop per 

Drop’ hebben grote potentie en deze pro-

jecten moeten gestimuleerd worden. Zo is 

het in Nederland mogelijk om met slechts 4 

liter water een kilo tomaten te telen, terwijl 

voor diezelfde kilo in Spanje nog 40 liter 

water nodig is. Ook werken Nederlandse 

zaadbedrijven aan de ontwikkeling van 

speciale rassen die minder water nodig 

hebben. Dergelijke innovaties kunnen op 

termijn hét verschil maken in de wereld-

wijde voedselproductie. Landbouw kan 

meer opleveren, zonder de drinkwater-

voorziening in gevaar te brengen.’

‘Nederlandse veehouders lopen voorop bij 

het implementeren van innovaties in hun 

bedrijf. Ze zetten zich in om meststoffen zo 

goed mogelijk te benutten en het weglek-

ken van meststoffen naar grond- en opper-

vlaktewater te minimaliseren. Het project 

‘Koeien en Kansen’ is een mooi voorbeeld. 

Dit is een samenwerkingsproject tussen de 

Universiteit Wageningen, het ministerie 

van Economische Zaken en melkveehou-

ders. Het project is gericht op de toet-

sing, effectiviteit en uitvoerbaarheid van 

(voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. 

Binnen dit kader wordt echter ook een inte-

grale wateraanpak met een bedrijfswater-

plan opgesteld. Deze totaalvisie resulteert 

in een duurzame en verantwoorde bedrijfs-

voering op alle niveaus.’

‘Als Europarlementariër in de landbouw- 

en milieucommissie maak ik mij hard 

voor het ondersteunen van innovaties in de 

land- en tuinbouw. Nederland is op wereld-

niveau een gidsland in de agrarische sector 

en op het gebied van waterinnovatie. Laten 

we dat zo houden door boeren en tuin-

ders de ruimte te geven in datgene wat ze 

goed kunnen: ondernemen en innoveren.’

‘LANDBOUW EN DRINK-
WATER: NEDERLAND ALS 
INNOVATIEF GIDSLAND’

Tekst/vormgeving: Maas Communicatie Rotterdam
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Op dit moment heeft Nederland 27 ver-

tegenwoordigers in het EP, van bijna alle 

politieke partijen uit de Tweede Kamer. Als 

de Brexit wordt doorgezet, komen er drie 

extra zetels beschikbaar voor Nederlandse 

Europarlementariërs. De uitkomst van de 

Europese verkiezingen zal ook de politieke 

samenstelling van de nieuw te vormen 

Europese Commissie bepalen. 

Vewin pleit voor meer aandacht voor ‘water’ 

in de verkiezingscampagnes en vraagt de 

Nederlandse politieke partijen het belang 

van water voor Nederland te benadrukken. 

Dit is nodig omdat de bescherming van de 

Nederlandse waterbronnen – ons grond- en 

oppervlaktewater – internationaal bezien 

moet worden. Nederland ligt immers in 

een Europese delta, aan het einde van en-

kele grote internationale rivieren. Ons land 

heeft te maken met een brede waaier van 

bestaande EU-waterwetgeving. Veel van 

deze regelgeving zal in de komende jaren 

in Brussel in de politieke arena worden be-

handeld. Daarom hier een overzicht van de 

meest relevante en actuele Europese water-

dossiers. 

Kaderrichtlijn Water
De Europese Commissie evalueert momen-

teel de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de 

dochterrichtlijnen daarvan: de richtlijn Prio-

ritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn. 

De KRW is voor drinkwater belangrijk van-

wege de bescherming en verbetering van 

de kwaliteit van het grondwater én het op-

pervlaktewater. De resultaten van de evalu-

atie worden in het derde kwartaal van 2019 

gepubliceerd. Vervolgens zal de nieuwe 

Commissie, die na de verkiezingen aan-

treedt, beslissen of de KRW wordt herzien. 

De KRW-doelen zouden oorspronkelijk al 

aan het einde van de eerste planperiode 

(2015) behaald moeten zijn, maar fasering 

tot 2021 of 2027 is toegestaan. Helaas is de 

verwachting dat lidstaten de KRW-doelen in 

2027 nog niet halen. Vewin vindt fasering 

van de KRW-doelen ná 2027 alleen accepta-

bel onder voorwaarden. 

Herziening Drinkwaterrichtlijn 
Op 1 februari 2018 presenteerde de Europese 

Commissie een wetsvoorstel voor een gewij-

zigde Drinkwaterrichtlijn. De nieuwe richt-

lijn zal directe doorwerking naar Nederland 

krijgen in de Drinkwaterregelgeving. 

In 2018 heeft het EP een akkoord bereikt 

over aanpassingen in de voorstellen van de 

Europese Commissie en begin 2019 is men 

in de Raad (de lidstaten) nog aan het onder-

handelen. In de Drinkwaterrichtlijn wordt 

een link gelegd met de KRW, wat van belang 

is om de bescherming van drinkwaterbron-

nen verder te verbeteren. 

Een toetsingskader in de Drinkwater-

richtlijn is nodig om de regelgeving voor 

chemicaliën en materialen in contact met 

drinkwater EU-breed te harmoniseren. 

Bij het vaststellen van waterkwaliteits-

normen zijn het voorzorgsbeginsel en 

de voorzorgsnorm leidend. De indicator-

parameters moeten behouden worden. 

Dit zijn parameters die gebruikt worden 

voor de controle van het productieproces. 

Bemonsteringsfrequenties van parameters 

dienen risicogebaseerd te zijn. De informa-

tievoorziening richting consumenten moet 

zich beperken tot de waterkwaliteit en de 

bescherming van de volksgezondheid. 

Strategic Approach to 
Pharmaceuticals in the Environment
De Europese Commissie heeft aangegeven 

in 2019 een strategische aanpak voor ge-

neesmiddelenresten in het milieu te willen 

vaststellen. Deze strategie wordt al jaren be-

loofd en loopt steeds verdere vertraging op. 

Vewin roept de Europese Commissie op om 

snel met de strategie te komen en hierin de 

Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten 

uit Water te ondersteunen. De strategie 

moet concrete maatregelen bevatten om 

geneesmiddelenresten in het milieu en de 

drinkwaterbronnen te verminderen. 

REACH (chemische stoffen)
In de huidige REACH-regelgeving en de uit-

voering daarvan wordt onvoldoende reke-

ning gehouden met het drinkwaterbelang. 

Het is daarom essentieel dat de relatie tus-

sen REACH en de doelen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water wordt benadrukt, en 

dat bij beoordeling en gebruik van chemi-

sche stoffen expliciet wordt getoetst aan 

effecten op drinkwaterbronnen. 

Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)
Vanuit het GLB worden de regeling voor 

directe inkomenssteun aan agrari-

sche ondernemers en het Platte lands-

ontwikkelingsprogramma uitgevoerd, waar-

uit bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) mede wordt gefinan-

cierd. 

In juni 2018 presenteerde de Europese 

Commissie de voorstellen voor het toekom-

stige GLB. Hierin is de verbetering van de 

waterkwaliteit nog onvoldoende en niet 

concreet genoeg opgenomen. Het is van 

groot belang dat het Europees landbouw-

beleid bijdraagt aan de bescherming van 

grond- en oppervlaktewater tegen veront-

reinigende stoffen uit de landbouw, met 

name als het gaat om drinkwaterbronnen. 

‘Verblauwing’ van het GLB is noodzake-

lijk: de maatregelen uit het GLB moeten 

bijdragen aan het behalen van Europese 

waterkwaliteitsdoelen, bijvoorbeeld uit de 

Kaderrichtlijn Water.
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Geheel vernieuwd: Vewin 
digitale nieuwsbrief
Er is een geheel vernieuwde opvolger van de Waterspiegel Update: 

de Vewin nieuwsbrief. In deze nieuwe digitale nieuwsbrief leest u de

belangrijkste nieuwsberichten over beleidsdossiers die van belang 

zijn voor de drinkwatersector en onze actuele standpunten als 

belangenbehartiger.

Altijd op de hoogte zijn van wat er speelt in en rondom de drinkwa-

tersector? Meld u aan voor de Vewin nieuwsbrief, één keer in de vier 

weken automatisch in uw mailbox. 

Aanmelden kan via vewin.nl.

Aanpak medicijnresten uit milieu
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft opnieuw vragen 

gesteld in het Europees Parlement (EP) over het uitblijven van de 

Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het mi-

lieu. Eurocommissaris Vella voor Milieu zei begin dit jaar, op eer-

dere vragen van Schreijer-Pierik, nog vóór de zomer van 2018 de 

strategische aanpak te presenteren. Vewin pleit al jaren voor een 

dergelijke Europese strategie, ter versterking van de Nederlandse 

ketenaanpak Medicijnresten uit water. 

Uitstel of afstel
Gevreesd wordt nu dat uitstel leidt tot afstel. Daarom oefent het 

EP, net zoals enkele lidstaten, druk uit op de Europese Commissie. 

Nederland heeft samen met andere lidstaten een brief aan de 

Commissie gestuurd om op te roepen de strategie nog gedurende 

het huidige mandaat van de Commissie te presenteren. 

Medicijnresten groeiend probleem
Medicijnresten vormen een groeiend probleem in de waterkring-

loop. Geneesmiddelenresten die het menselijk lichaam verlaten, 

worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstal-

laties. Ze komen onder meer in rivieren terecht en vormen zo een 

bedreiging voor de bronnen van drinkwater en het milieu. 

Bescherm drinkwaterbronnen
Vewin vindt dat oppervlaktewater en grondwater moeten worden 

beschermd tegen geneesmiddelenresten. Enerzijds door adequate 

aanpak bij de bron. Anderzijds moeten alle schakels in de keten, 

van de ontwikkeling van medicijnen tot aan het zuiveren van riool-

water en de productie van drinkwater, hun verantwoordelijkheid 

nemen. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater moet zó zijn 

dat er met eenvoudige zuivering drinkwater van gemaakt kan wor-

den. De kosten van zuivering mogen uiteindelijk niet in het drink-

watertarief worden doorberekend. 

Belang internationale aanpak
Vewin benadrukt het belang van een aanpak in een internationale 

setting via de Europese wetgeving, omdat Nederland voor een groot 

deel te maken heeft met geneesmiddelenresten uit het buitenland. 

De Europese geneesmiddelenstrategie moet zich richten op de hele 

keten, waarbij gekeken wordt naar diverse maatregelen, zoals het 

stimuleren van vrijwillige initiatieven op EU- of lidstaatniveau, 

maar ook naar verplichte stappen. 
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en ook rioolwaterafvoer zijn bij uitstek een 

taak voor de overheid.’

‘Toch onderhandelt de Europese Unie sinds 

2012 met een groep van 23 landen, waar-

onder de Verenigde Staten en Canada, over 

een zeer uitgebreid handels- en investe-

ringsverdrag voor diensten. Het verdrag 

heet TiSA – Trade in Services Agreement. 

De Europese Commissie doet bijzonder ge-

heimzinnig over wat het verdrag inhoudt, 

maar dankzij WikiLeaks is een tipje van de 

sluier opgelicht. De deelnemende landen 

blijken publieke diensten zoals banken, zie-

kenhuiszorg, onderwijs en dus ook water te 

willen vrijgeven aan de markt. Eens gepri-

vatiseerd, mag een dienst bovendien nooit 

meer genationaliseerd worden, hoezeer de 

gang naar de vrije markt ook zou tegenval-

len. De kans dat dat gebeurt, is groot. In 

Canada heeft de privatisering van drinkwa-

ter tot doden geleid, in Bolivia en Manilla 

tot volksopstanden. Daarbij is onze drink-

watervoorziening uitstekend op orde. Dus 

waarom zou je dat tafelzilver verkopen?’

‘Het Europese burgerinitiatief Right2-

Water, bedoeld om dit onderwerp op de 

agenda van het Europees Parlement te 

zetten, leverde in 2014 bijna twee miljoen 

hand tekeningen op. Hoewel de reactie van 

de Europese Commissie lauw was, heeft de 

commissie voor Milieu, Volksgezondheid en 

Voedselveiligheid het initiatief overgeno-

men. Omdat ik lid ben van zowel deze com-

missie als de commissie voor Internationale 

Handel, zal ik dit onderwerp nauwgezet in 

de gaten houden. Water is van levensbe-

lang, en ik zal ervoor strijden dat het onder 

beheer blijft van onze overheid.’

Jan Huitema

Fractie Alliantie van Liberalen en 
Democraten voor Europa

Politieke partij: VVD

Geboren: 5 juli 1984, Heerenveen

Studie: Wageningen Universiteit

Na zijn vwo heeft Huitema aan de 

Wageningen Universiteit de bachelor studie 

Animal Sciences en de master Animal 

Production Systems gevolgd. Daarna was 

hij achtereenvolgens beleidsmedewer-

ker van Holger Krahmer (lid Europees 

Parlement voor de FDP) en van Jan Mulder 

(lid Europees Parlement voor de VVD). 

Huitema heeft een melkveehouderij in 

Makkinga en is sinds 1 juli 2014 VVD-

Europarlementariër voor de land- en 

tuinbouw, visserij, plattelandsontwikke-

ling, milieu, volksgezondheid en voedsel-

veiligheid. Hij is lid van de commissie AGRI 

(landbouw en plattelandsontwikkeling) 

en plaatsvervangend lid van de commissie 

ENVI (milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid).

Welke rol speelt water in het leven en de politieke 

visie van Jan Huitema?

‘Landbouw en drinkwater zijn onlosma-

kelijk met elkaar verbonden. Voor zowel 

gewassen als dieren is water van levens-

belang. Door innovatieve oplossingen in 

de landbouw neemt het watergebruik af, 

terwijl de productie omhoog gaat. Ook is er 

veel vooruitgang geboekt in het tegengaan 

van het weglekken van meststoffen, zoals 

fosfaat en nitraat, in het grond- en opper-

vlaktewater.’

‘Nederlandse bedrijven en organisaties spe-

len een leidende rol in de ontwikkeling van 

deze water-innovaties. Water is één van 

de Nederlandse Topsectoren en voor land-

bouw is daarbij vooral de ontwikkeling van 

watertechnologie belangrijk. Binnen het 

Topsectorenbeleid werken overheid, onder-

zoeksinstellingen en ondernemers samen 

om tot innovatieve oplossingen te komen. 

Onderzoeksprojecten zoals ‘More Crop per 

Drop’ hebben grote potentie en deze pro-

jecten moeten gestimuleerd worden. Zo is 

het in Nederland mogelijk om met slechts 4 

liter water een kilo tomaten te telen, terwijl 

voor diezelfde kilo in Spanje nog 40 liter 

water nodig is. Ook werken Nederlandse 

zaadbedrijven aan de ontwikkeling van 

speciale rassen die minder water nodig 

hebben. Dergelijke innovaties kunnen op 

termijn hét verschil maken in de wereld-

wijde voedselproductie. Landbouw kan 

meer opleveren, zonder de drinkwater-

voorziening in gevaar te brengen.’

‘Nederlandse veehouders lopen voorop bij 

het implementeren van innovaties in hun 

bedrijf. Ze zetten zich in om meststoffen zo 

goed mogelijk te benutten en het weglek-

ken van meststoffen naar grond- en opper-

vlaktewater te minimaliseren. Het project 

‘Koeien en Kansen’ is een mooi voorbeeld. 

Dit is een samenwerkingsproject tussen de 

Universiteit Wageningen, het ministerie 

van Economische Zaken en melkveehou-

ders. Het project is gericht op de toet-

sing, effectiviteit en uitvoerbaarheid van 

(voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. 

Binnen dit kader wordt echter ook een inte-

grale wateraanpak met een bedrijfswater-

plan opgesteld. Deze totaalvisie resulteert 

in een duurzame en verantwoorde bedrijfs-

voering op alle niveaus.’

‘Als Europarlementariër in de landbouw- 

en milieucommissie maak ik mij hard 

voor het ondersteunen van innovaties in de 

land- en tuinbouw. Nederland is op wereld-

niveau een gidsland in de agrarische sector 

en op het gebied van waterinnovatie. Laten 

we dat zo houden door boeren en tuin-

ders de ruimte te geven in datgene wat ze 

goed kunnen: ondernemen en innoveren.’

‘LANDBOUW EN DRINK-
WATER: NEDERLAND ALS 
INNOVATIEF GIDSLAND’

Tekst/vormgeving: Maas Communicatie Rotterdam


