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Waterdiner Straatsburg

‘Circulaire economie en de  
Nederlandse watersector’

Op 10 mei vond het jaarlijkse Waterdiner met Nederlandse leden 

van het Europees Parlement plaats in Straatsburg, waar het 

Parlement twaalf keer per jaar plenaire vergaderingen houdt. 

Dit jaarlijkse diner stelt Vewin en de Unie van Waterschappen 

in staat de uitdagingen van de Nederlandse watersector met de 

parlementariërs te bespreken en hen te informeren over Europese 

dossiers die Vewin en de Unie van Waterschappen raken.

Europarlementsleden van VVD (Hans van Baalen en Jan Huitema), 

CDA (Esther de Lange, Annie Schreijer-Pierik en Lambert van 

Nistelrooij), SP (Anne-Marie Mineur) en de Partij voor de Dieren (Anja 

Hazekamp) namen deel aan de bijeenkomst. Namens Vewin waren 

directeur Renée Bergkamp en plaatsvervangend directeur Arjen 

Frentz aanwezig, en namens de Unie van Waterschappen directeur 

Albert Vermuë. Ook het gezamenlijke Bureau Brussel van Vewin en 

UvW, het eerste aanspreekpunt voor de Europarlementariërs en 

hun medewerkers, was aanwezig, in de persoon van Jos van den 

Akker.

Binnen het thema ‘De circulaire economie en de Nederlandse wa-

tersector’ verzorgden Renée Bergkamp en Albert Vermuë inleidin-

gen over wat de waterbedrijven en waterschappen al doen op dit 

terrein. Aan de orde kwamen onder andere de Reststoffenunie van 

de drinkwatersector en de Energiefabriek van de waterschappen. 

Ook is gediscussieerd over hoe de Europese en nationale regelge-

ving de werkzaamheden van de waterbedrijven en de waterschap-

pen op het gebied van de circulaire economie ondersteunen of juist 

moeilijker maken. Er werd hierbij aandacht geschonken aan re-

cente voorstellen van de Europese Commissie voor onder andere de 

herziening van de afvalwetgeving. De noodzaak van het handhaven 

van milieunormen en de einde-afvalfase waren hierbij belangrijke 

aandachtspunten. 

Vewin heeft enkele kernpunten voor de drinkwatersector overge-

bracht aan de Europarlementariërs: voldoende zoetwater van de 

juiste kwaliteit als grondstof voor drinkwater, de circulaire econo-

mie mag geen negatieve impact op de waterkwaliteit hebben, geen 

versoepeling van milieunormen uit o.a. de Kaderrichtlijn Water en 

de Drinkwaterrichtlijn, en geen verplichting voor waterbedrijven 

tot het hergebruik van afvalwater in hun drinkwaterproductie. In 

het kader van de circulaire economie kwamen verder problemen 

aan de orde zoals de vennootschapsbelasting bij het ontplooien 

van bepaalde activiteiten, milieuvereisten voor teruggewonnen 

materialen en nutriënten, het verhandelen daarvan en diverse an-

dere aspecten van de circulaire economie. Ook de watersector in 

brede zin werd met aandacht besproken, zoals de pyrazool-casus 

en het nut van (voorzorgs)normen voor nieuwe opkomende stof-

fen, de nitraatrichtlijn en geneesmiddelen. De herziening van de 

Drinkwaterrichtlijn die op dit moment actueel is, werd apart be-

sproken. 

Als herinnering aan deze bijeenkomst ontvingen de Euro-

parlementariërs elk een speciale EU-Dopper, die Vewin heeft laten 

maken om tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap aandacht te 

vragen voor het drinken van kraanwater. Vewin kijkt uit naar het 

voortzetten van de goede werkrelatie met de verschillende parle-

mentariërs en hun politieke partijen. 
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