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Conferentie EurEau, CEEP en Aqua Publica Europea

Gezamenlijke visie vernieuwde 
Drinkwaterrichtlijn

Van 5 tot 7 oktober komen de drie commissies van 

EurEau, de Europese koepel van drinkwaterproducenten en 

waterzuiveringsbedrijven, gezamenlijk bijeen in Milaan voor hun 

periodieke overleg. Maar er gebeurt meer…

Naast de afzonderlijke EurEau-commissievergaderingen zal er 

een technische werksessie worden gewijd aan de herziening van 

de Drinkwaterrichtlijn. Begin 2015 is de Europese Commissie 

gestart met een traject van review en revision van de bestaande 

Drinkwaterrichtlijn. De review maakt onderdeel uit van het REFIT 

programma (Regulatory Fitness and Performance Programme) van 

de Commissie.

EurEau organiseert deze speciale technische bijeenkomst in Milaan 

in samenwerking met CEEP (de koepelorganisatie van publieke 

werkgevers, waar Vewin lid van is) en Aqua Publica Europea (APE), 

de Europese vereniging voor publieke waterbedrijven. 

Herziening Drinkwaterrichtlijn
Plaatsvervangend directeur van Vewin, Arjen Frentz, is sinds 8 mei 

van dit jaar voorzitter van de commissie Drinkwater van EurEau, 

de belangenorganisatie voor drinkwater- en afvalwater uit 27 EU-

landen. Hij zal tijdens deze werksessie aan de andere gesprekspart-

ners de EurEau-visie op de herziening van de Drinkwaterrichtlijn 

presenteren, waaraan ook Vewin actief heeft meegewerkt. Zo zet 

Vewin in op het opnemen van een verwijzing naar de KRW in de 

herziene Drinkwaterrichtlijn. Ook wil de Nederlandse drinkwa-

tersector een Europese benadering in de Drinkwaterrichtlijn voor 

wat betreft materialen en chemicaliën die in contact komen met 

drinkwater.  

Herziening KRW
Een tweede gezamenlijke vergadersessie van de drie commissies is 

gericht op de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de herziening die voor 

2019 op het programma staat. De voornaamste inzet van Vewin voor 

de herziening van de KRW is:

- behoud van de KRW-doelen, dus geen verlaging;

-  betere integratie met andere beleidsterreinen: nitraat, pesticiden, 

chemische stoffen;

- milieukwaliteitsnormen voor medicijnen en onbekende stoffen;

-  betere implementatie van artikel 7.3 van de KRW: water bestemd 

voor drinkwater.


