Almut Bonhage, EUREAU

‘Pak microvervuilingen
aan bij de bron’
Uiteenlopende organisaties in Brussel houden zich bezig met
het onderwerp ‘water’. Eén daarvan is Eureau, de European
Federation of National Associations of Water Services. Zeg maar:
de koepelorganisatie van Europese drinkwaterproducenten en
waterzuiveringsbedrijven. Secretaris-generaal Almut Bonhage over
microvervuilingen en euro-scepsis.
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Op Europees niveau is Vewin lid van CEEP
(Europees Centrum van gemeenschapsbe
drijven en bedrijven van algemeen econo
misch belang), EWA, WssTP en Eureau.
Wat is het verschil tussen EUREAU en andere
Europese ‘water’-organisaties?
‘EUREAU is van alle actoren in Brussel
die met water te maken hebben, de enige
die echt de hele sector vertegenwoordigt’,
aldus secretaris-generaal Almut Bonhage.
‘Ons ledenbestand maakt EUREAU uniek:
om lid te kunnen worden moet je een
nationale vereniging zijn. Dit geeft ons
een bijzondere legitimiteit in de discussie
met beleidsmakers en beslissers. Wij zijn
de enige vertegenwoordigende Europese
instantie van de watersector, die daad
werkelijk kan claimen de stem van de
gehele sector te zijn. De dialoog over het
Europese waterbeleid voeren wij met de
Europese Commissie, met de leden van
het Europees Parlement en met de per
manente vertegenwoordigingen van de
lidstaten bij de Europese Unie. Maar we
hebben via onze leden ook toegang tot
de besluitvormers op nationaal niveau
binnen de desbetreffende ministeries.
Daarbij is samenwerking met de andere
stakeholders op het gebied van water in
Brussel belangrijk om ervoor te zorgen
dat we elkaar steunen in onze specifieke
doelstellingen.’
Ze vervolgt: ‘Wij vertegenwoordigen
drinkwaterproducenten én afvalwater
zuiveringsbedrijven, zowel publiek als
privaat. Onze leden, de nationale organi
saties, spelen een grote rol bij de ontwik
keling van onze kennispositie. Zij sturen
experts naar onze drie vaste commissies:
drinkwater, afvalwater, en wetgeving,
economie & management. Het werk van
de EUREAU-commissies stelt ons als koe
pel in staat om de specifieke zaken binnen
de Europese watersector te begrijpen en
die kennis onder de aandacht van beleids
makers te brengen. De periodieke com
missiebijeenkomsten zorgen ervoor dat
onze kennis van de thema’s die spelen in
Brussel, actueel blijft. De rol van EUREAU
is niet alleen beperkt tot het aanleveren
van neutrale expertise, maar we zijn ook
een belangengroep die actief lobbyt bij
besluitvormers in de EU. Daarom onder
schrijven we de Europese gedragscode
voor vertegenwoordigers van belangen

groepen en staan we ingeschreven in het
transparantieregister van de Europese
instellingen.’

vervuiling bij de bron, hergebruik van
water, landbouwbeleid, financiering van
waterinfrastructuur, enzovoort.’

Wat zijn in de komende jaren de belangrijkste
thema’s voor uw organisatie?
Bonhage: ‘EUREAU heeft een lijst van
ongeveer 50 onderwerpen die we momen
teel actief in de gaten houden en een iets
kortere lijst van onderwerpen waarin
we verwachten op termijn actief te zul
len worden. Er zijn twee onderwerpen
die wij als cruciaal beschouwen voor de
watersector en die daarom een prioriteit
binnen ons werk zijn: het stimuleren van
aanpak bij de bron voor watervervuiling,
en het strijden voor een passend kader dat
voldoende financiering vrijmaakt voor in
vesteringen in de waterinfrastructuur in
Europese landen.’

Wat zijn voor EUREAU de knelpunten in het
Europese dossier ‘prioritaire stoffen’?
Bonhage: ‘Zonder twijfel de microvervui
lingen die steeds vaker in het aquatisch
milieu worden aangetroffen. Vooral
persistente stoffen zijn een grote bron
van zorg – niet voor de kwaliteit van de
drinkwaterbronnen van vandaag, maar
voor de komende generaties. De politiek
heeft de neiging te denken dat waterzui
veringsinstallaties dit wel zullen oplos
sen door de huidige zuiveringsniveaus
bij te stellen. Maar onze ervaring toont
aan dat dit geen duurzame manier is
om het probleem tegen te gaan. ‘End-ofpipe’-oplossingen hebben alleen zin in
zeer specifieke situaties en als een laatste
redmiddel. Maar ze lossen het probleem
nooit in zijn geheel op en zorgen daarbij
voor nieuwe problemen. We zijn daarom
voor een aanpak bij de bron. Goede resul
taten zijn alleen haalbaar met een breed
scala aan maatregelen en met de inzet
van vele partijen: dat is voor ons dus een
belangrijke uitdaging.’

Wat is volgens u het grootste succes van
EUREAU geweest?
Bonhage: ‘EUREAU is in de jaren 70 van
de vorige eeuw opgericht als een verte
genwoordiging van de waterleveranciers
van zes landen, in antwoord op het ver
zoek van de Europese Commissie voor één
gesprekspartner bij het ontwikkelen van
het Europese waterbeleid. De geografi
sche uitbreiding van de EU heeft ertoe ge
leid dat we inmiddels 30 leden hebben in
28 EU- en niet-EU-landen. Daarnaast heeft
de tendens om integraal naar de gehele
water
c yclus te kijken, op veel plaatsen
geleid tot integratie van drinkwatervoor
ziening en afvalwaterbehandeling bin
nen één organisatie. In deze snel en sterk
veranderende omgeving is het EUREAU
steeds gelukt zich aan te passen aan de
nieuwe uitdagingen.’
Ze denkt even na: ‘Ik denk dat ons groot
ste succes is dat EUREAU erin is geslaagd
om met één stem te blijven spreken, na
mens de gehele watersector in Europa.
De position papers van EUREAU zijn een
aanwinst voor de besluitvorming op het
gebied van het Europese waterbeleid, om
dat ze in consensus zijn goedgekeurd door
de nationale waterorganisaties en daarom
als bijzonder relevant en representatief
kunnen worden beschouwd. EUREAU
heeft herhaaldelijk de opinie van de sec
tor naar voren gebracht over onderwer
pen zoals de prijsstelling van water en
het terugwinnen van kosten, aanpak van
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In mei wordt het nieuwe Europees
Parlement gekozen en in november komt
er een nieuwe Europese Commissie. In de
nieuwe mandaatperiode wordt verwacht
dat euro-sceptische partijen een grotere
invloed zullen hebben dan tegenwoordig.
Deelt u die verwachting?
Bonhage: ‘Euro-scepsis is geen nieuw
fenomeen en over het algemeen wordt
verwacht dat het inderdaad zal toe
nemen. Toch is iedereen het er over eens
dat waterbeleid niet op nationaal niveau
kan worden geregeld. De gegevens van
de Eurobarometer tonen regelmatig
aan dat burgers bezorgd zijn over water.
Drinkwatervoorziening en waterzuive
ring zijn diensten van algemeen belang
en wij doen ons best om te voldoen aan de
verwachtingen van onze klanten en daar
mee van de Europese burgers. Onze leden
zetten zich permanent in om op efficiënte
wijze waterdiensten van hoge kwaliteit
aan te leveren. Met die benadering hebben
we er het volste vertrouwen in dat we ook
in de volgende zittingsperiode construc
tieve relaties kunnen opbouwen met het
Europees Parlement en de Commissie.’
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