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Ondertussen in Brussel

Nederlandse 
bijdrage aan 
EurEau
Al geruime tijd is Arjen 

Frentz namens Vewin op 

verschillende vlakken actief 

in de Europese organisatie 

EurEau. Sinds 8 mei van 

dit jaar is hij voorzitter van 

de commissie Drinkwater 

van deze koepelorganisatie 

van waterbedrijven uit 

27 EU-landen. Wat houdt 

zijn werk bij EurEau in en 

welke onderwerpen spelen 

momenteel in Brussel? 

EurEau is de koepel van Europese drink-

waterproducenten én waterzuiveringsbe-

drijven, publiek en privaat. EurEau kent 

– naast een kleine staf met aan het hoofd 

secretaris-generaal Almut Bonhage – drie 

vaste commissies: Drinkwater, Afvalwater, 

en Wetgeving, economie & management. 

De commissies worden bemand door ex-

perts van de leden, die driemaal per jaar 

bij elkaar komen. Deze periodieke bijeen-

komsten zorgen ervoor dat men kennis en 

ervaring kan uitwisselen. Ook blijft men 

zo goed op de hoogte van de thema’s die 

spelen in Brussel en van de standpunten 

die worden vastgesteld. De rol van EurEau 

is niet alleen beperkt tot het aanleveren 

van neutrale expertise, het is ook een be-

langengroep, die actief lobbyt bij besluit-

vormers in de EU. 

Dat maakt de organisatie best bijzonder, 

aldus Frentz. ‘We hebben een uniek leden-

bestand: om lid te kunnen worden, moet je 

een nationale vereniging zijn. Dit geeft ons 

een bijzondere legitimiteit in de discussie 

met beleidsmakers en beslissers. De dia-

loog over het Europese waterbeleid voeren 

wij met de Europese Commissie, met de 

leden van het Europees Parlement en met 

de Permanente Vertegenwoordigingen van 

de lidstaten bij de Europese Unie. Maar we 

hebben ook directe toegang tot de besluit-

vormers op nationaal niveau binnen de 

betrokken ministeries. Daarbij is ook de 

samenwerking met andere stakeholders op 

het gebied van water in Brussel belangrijk. 
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Daarom trekken Unie van Waterschappen 

(UvW) en Vewin hier ook zoveel mogelijk 

samen op.’

 

Verkiezingen
Naast een nieuwe president – de Fransman 

Bruno Tisserand – zijn begin mei ook voor-

zitters voor de drie commissies van EurEau 

gekozen. Arjen Frentz was eerder lid van 

de commissie Wetgeving, economie & ma-

nagement en de commissie Drinkwater. 

Van die laatste commissie is hij dus nu 

voorzitter geworden: wat betekent dat voor 

‘het Nederlandse geluid’ in Brussel? 

Frentz: ‘Een commissievoorzitter heeft een 

actieve rol bij de informatie-uitwisseling 

tussen de leden en het afstemmen en vast-

stellen van de posities op Europees niveau. 

In de lobby – dus in de contacten met de 

Europese Commissie en het Europees 

Parlement – zal mijn rol als voorzitter wat 

prominenter zijn dan toen ik commissielid 

was. Primair vertegenwoordig ik EurEau. 

Maar op de momenten dat dat relevant is, 

probeer ik natuurlijk ook de visie van de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven goed  

onder de aandacht te brengen.’

Drinkwaterkwaliteit
De commissie Drinkwater van EurEau 

houdt zich bezig met alle wetgeving uit 

Brussel die te maken heeft met drink-

waterkwaliteit, de KRW en water resources 

management. ‘Met dat laatste bedoelen we 

het managen van de bronnen voor drink-

water’, aldus Frentz. ‘Binnen deze hoofdlij-

nen is voor de drinkwaterkwaliteit vooral 

de Drinkwaterrichtlijn van belang, plus 

de regelgeving op het gebied van biociden 

en andere stoffen die in drinkwater wel of 

juist niet mogen voorkomen. Ook gaat het 

hierbij over eisen aan de manier van leve-

ring en de toegestane materialen en chemi-

caliën voor het drinkwatersysteem zelf.’

‘Met betrekking tot de Kaderrichtlijn 

Water volgt de commissie Drinkwater alle 

Brusselse overleggen over grondwater- en 

oppervlaktewater. Je moet dan denken aan 

onderwerpen zoals de Grondwaterrichtlijn, 

waterhergebruik en regelgeving die te ma-

ken heeft met prioritaire stoffen en chemi-

caliën uit de landbouw. Ook de controle-

activiteiten van de Europese Commissie 

naar de naleving van de KRW in de lid-

staten, vallen onder het werkgebied van de 

EurEau-commissie Drinkwater.’

Het derde onderwerp, management van de 

bronnen, omvat een groot aantal onder-

werpen, zoals geneesmiddelen, hormoon-

verstorende stoffen en andere ongewenste 

stoffen die in de bronnen voor drinkwater 

kunnen voorkomen, bescherming van op-

pervlaktewater en ga zo maar door. 

Frentz: ‘Het is al met al best een breed pak-

ket, dat flink wat tijd en aandacht vergt. Als 

voorzitter moet ik ook voor een secretaris 

zorgen, en ik ben erg blij dat Esther Boer 

–  van het Bureau Brussel van Vewin en 

UvW – deze functie gaat vervullen voor deze 

commissie: zij is goed ingevoerd in deze  

materie, zodat ik flink op haar kan steunen.’

Inspire-richtlijn
Een van de taken van een commissievoor-

zitter is het (internationaal) uitdragen van 

de standpunten van EurEau. Bijvoorbeeld 

op het gebied van geneesmiddelen heeft 

Frentz het afgelopen jaar op verschillende 

internationale symposia en congressen 

presentaties gehouden. ‘Eind mei heb ik 

in Lissabon de standpunten van EurEau 

uiteengezet over de Inspire-richtlijn, over 

ruimtelijke ordening. Onze inzet is twee-

ledig. Enerzijds moet Inspire de kwaliteit 

van grond- en oppervlaktewater verbe-

teren, maar anderzijds mag dat niet tot 

gevolg hebben dat alle bedrijfskritische 

informatie over de exacte ligging van  

de waterleidingen volledig op straat komt 

te liggen. Dit laatste is vooral vanuit 

veiligheids oogpunt onwenselijk.’

Nederlandse drinkwaterinbreng
Behalve Arjen Frentz en Esther Boer zijn 

voor de Nederlandse drinkwatersector ook 

Jan Peter van der Hoek (Waternet), Hendrik 

Jan IJsinga (Vewin,) en Tom Bijkerk (Vewin/

UvW) actief in de verschillende EurEau-

commissies. 


