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Ondertussen in Brussel

‘Ondertussen in Brussel’ op reis

Voorkeur voor  
bronaanpak medicijnresten

Samen met partijvoorzitter Ruth Peetoom bezocht het  

kersverse Europarlementslid voor het CDA, Annie Schreijer,  

de productielocatie Eibergen van Vitens. Wat is haar visie op  

het belang van schoon en voldoende drinkwater voor Europa  

en wat moet er gebeuren om dat veilig te stellen?
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Annie SchreijerPierik (1953) was van 

1998 tot 2010 Tweede Kamerlid voor het 

CDA. Van 2004 tot 2008 vervulde ze de 

functie van voorzitter van de vaste com

missie voor Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit. Schreijer nam als lijst

duwer deel aan de Europese verkiezingen 

in mei 2014. Haar campagne leverde ge

noeg voorkeurstemmen op voor een zetel 

in het Europees Parlement. In haar porte

feuille: milieubeheer, voedselveiligheid en 

volksgezondheid, landbouw en plattelands

ontwikkeling en visserij. 

Op vrijdag 10 oktober bezocht Schreijer de 

waterwinlocatie Eibergen, in het kader van 

een kennismakingsronde met de nieuwe 

Europarlementariërs, die Vewin en de Unie 

van Waterschappen via hun Bureau Brussel 

hebben georganiseerd. 

Bij dit werkbezoek kwamen uiteraard ver

schillende zaken aan de orde die met water 

en natuur te maken hebben. Schreijer: 

‘Een belangrijk motto voor mij is ‘Schoon 

water, schone lucht en schone bodem’. Niet 

voor niets staat in het eerste hoofdstuk van 

ons Europese verkiezingsprogramma het 

aandachtspunt: ‘Landbouw en water hoog 

op de Europese agenda houden’. Ik heb met 

Vewin dan ook nadrukkelijk gesproken 

over hoe je invulling geeft aan zo’n belang

rijk onderwerp als water. Ik zie daarbij wel 

een link met een sociaaleconomisch leef

baar platteland. Boerenbedrijven zorgen al 

eeuwen voor de natuur en het water, maar 

hebben ook belang bij schoon water. Dat 

moet je met elkaar verbinden.’

Hoe zorgt u ervoor dat het belang van schoon 

en voldoende water in de Europese Unie wordt 

geborgd?  

Schreijer: ‘Het CDA kiest voor de toekomst 

van onze kinderen. De lange termijn 

boven de korte termijn. Daarom moeten 

ontwikkelingen worden gestimuleerd die 

aansluiten op de behoeften van nu, zonder 

de mogelijkheden van toekomstige gene

raties om in hun eigen behoefte te voor

zien, in gevaar te brengen. Een voorbeeld 

daarvan is ‘nanotechnologie’. Ik snap dat 

het onwenselijk is dat nanodeeltjes in ons 

drinkwater terechtkomen. Maar je moet 

bij nieuwe ontwikkelingen niet te snel 

op de rem gaan staan. Zeker als je beseft 

dat we de komende decennia wereldwijd 

steeds meer monden moeten voeden, zou 

nanotechnologie voor de voedselproductie 

wel eens heel belangrijk kunnen worden. 

Je moet dus eerst goed kijken wat er kan 

en wat er mag, om te voorkomen dat je met 

het badwater ook het kind weggooit.’

Ten aanzien van een ander actueel drink

waterdossier, medicijnresten in het opper

vlakte en grondwater, staat Schreijer wel 

een proactieve aanpak voor: ‘Voorkomen 

is natuurlijk altijd beter dan genezen, dus 

wat niet in het water terechtkomt, hoeven 

de waterschappen en de drinkwaterbe

drijven er ook niet uit te zuiveren. Een 

bronaanpak is uiteindelijk ook efficiënter 

en dus wenselijker dan zuivering aan het 

einde van de keten.’

Ze vervolgt: ‘Mijn partij zet zich in voor 

voedselzekerheid, een duurzame eco

nomie, een veilige samenleving én het 

klimaat. Binnen de commissies waarin ik 

vanuit mijn portefeuille actief ben – ENVI, 

AGRI en PECH – komen uiteraard regelma

tig watergerelateerde onderwerpen op de 

agenda. Ook werk je als Europarlementariër 

mee aan uiteenlopende rapporten. U kunt 

ervan uitgaan dat ik, op de beleidsterrei

nen waarvoor ik verantwoordelijk ben, 

mijn boodschap helder zal uitzenden.’

‘Daarbij vind ik het wel belangrijk dat er 

binnen Europa een gelijk speelveld bestaat. 

Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de 

chemische industrie of de landbouw in 

Nederland aan veel strengere eisen moet 

voldoen dan in andere landen, alleen om

dat wij graag het braafste jongetje van de 

klas zijn. Tegelijkertijd is ons land dicht

bevolkt en kent het een zeer intensieve 

landbouw. Dat betekent dat je de zaken wel 

goed moet regelen, op basis van onderzoek 

en betrouwbare feiten.’

Wat neemt u mee van dit werkbezoek?

Schreijer: ‘Zo’n werkbezoek brengt Brussel 

en de lokale werkelijkheid mooi bij elkaar. 

Wat dat betreft heb ik ook weer veel ge

leerd. Op de productielocatie Eibergen 

komen veel van de problemen samen die 

de waterwinning bedreigen: afspoeling 

van mest, gewasbeschermingsmiddelen, 

bodemverontreiniging en schaliegas. Het 

is goed om uit de eerste hand te horen wat 

dat in de praktijk allemaal betekent voor 

het produceren van betrouwbaar en lekker 

drinkwater.’

‘Ik vond het ook prachtig om te zien dat 

Vitens bij de ontwikkeling van nieuwe 

technieken gebruikmaakt van lokale ken

nis van de eigen mensen. Die verbinding 

van heden, verleden, mens en regio vind 

ik erg belangrijk. In Europa zal de rol van 

regio’s en landsdelen de komende jaren 

steeds groter worden. Bij de invulling daar

van zijn lokale betrokkenheid en draagvlak 

onmisbaar.’

‘Verder viel me op hoeveel de drinkwater

sector doet aan recycling. Door het ijzer en 

de kalk die bij de waterzuivering uit het 

water worden gehaald, geschikt te maken 

voor hergebruik, creëren de drinkwaterbe

drijven grondstoffen. Dat is prachtig, want 

Europa moet zorgen voor voldoende grond

stoffen voor eigen gebruik, zonder afhan

kelijk te zijn van landen buiten de Unie.’


