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Waterdiner Straatsburg  
groot succes

Sinds het Verdrag van Lissabon zijn de bevoegdheden van het 

Europees Parlement op een groot aantal terreinen toegenomen en 

uitgebreid. Voor het werk van Bureau Brussel – de gezamenlijke 

Europese vertegenwoordiging van Vewin en de Unie van Water-

schappen – wordt het onderhouden van goede contacten met de 

leden van het Europees Parlement dan ook steeds belangrijker. 

Door het jaar heen hebben de vertegenwoordigers van Bureau 

Brussel regelmatig formele en informele contacten met de parle

mentariërs en hun assistenten. Zij informeren hen over zaken die 

voor de watersector in Nederland van belang zijn, zoals bijvoor

beeld problemen ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water. Met als 

doel: Europarlementariërs die goed geïnformeerd aan de voor de 

watersector relevante wetgeving kunnen werken. 

In dit kader organiseert Bureau Brussel ieder jaar het zogeheten 

Waterdiner in Straatsburg. Deze avond wordt georganiseerd om de 

goede contacten verder te versterken en om in informele sfeer te 

spreken over water en gerelateerde onderwerpen. Hierbij zijn ook 

de bestuurders van Vewin en de Unie van Waterschappen aanwe

zig. Vanuit het Europees Parlement bestaat er altijd veel belangstel

ling voor deze bijeenkomst.

Prioritaire stoffen
Dit jaar stond Vewindirecteur Renée Bergkamp tijdens het 

Waterdiner stil bij het onderwerp ‘prioritaire stoffen’. In Brussel 

is het wetgevend traject hieromtrent afgesloten, maar bereidt men 

zich nu al voor op de nieuwe lijst met prioritaire stoffen. Met name 

de discussie over medicijnen in water leverde in dit proces veel 

stof voor debat op. Om een soortgelijke discussie in de toekomst 

te voorkomen, stelt Nederland in de Europese Raad een strate

gische aanpak voor. In Nederland zetten Vewin en de Unie van 

Waterschappen voornamelijk in op bronbeleid en ketenaanpak, 

een lijn die ook in Europa wordt uitgedragen.

OESO-rapport
Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, lichtte 

het OESOrapport ‘Water governance in the Netherlands: fit for the 

future?’ toe. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat veel 

Nederlanders zich niet realiseren dat ons land grotendeels onder 

de zeespiegel ligt en dat ‘droge voeten houden’ veel werk vraagt 

en zeker niet vanzelfsprekend is. De recente overstromingen in 

het Verenigd Koninkrijk laten weer eens helder zien dat een maat

schappij de aandacht voor waterveiligheid niet ongestraft kan 

laten verslappen. 

De parlementariërs toonden veel interesse in deze onderwerpen 

en namen actief deel aan de discussie. Alle aanwezigen konden 

dan ook terugkijken op een succesvolle avond.
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