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Nieuwe koers Europese Commissie:
kansen voor de watersector
Op dinsdag 28 april organiseerde Bureau Brussel het jaarlijkse VewinUnie van Waterschappen Waterdiner. De bijeenkomst is bedoeld voor
alle Nederlandse Europarlementariërs die water in hun portefeuille
hebben. Thema dit jaar: de agenda van de nieuwe Europese
Commissie en de kansen die dit biedt voor de watersector.
Cees Veerman, voorzitter van Vewin, en Gerard
Doornbos, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van
Rijnland en portefeuillehouder Internationaal van
de Unie van Waterschappen, gingen in op de vraag in
welke mate de watersector kan bijdragen aan de nieuwe
koers van de Europese Commissie, waarin economische
groei en banen centraal staan.
De sprekers benadrukten het belang van water, de prioriteiten van de watersector in de komende jaren en het
feit dat er binnen de sector veel innovatie plaatsvindt.
Aansluitend werd hierover van gedachten gewisseld
met de aanwezige EP-leden van CDA, D66, VVD, SP en
Partij voor de Dieren. Hierbij kwam ook het probleem
van de intensieve landbouw aan bod. Namens Vewin
namen Renée Bergkamp, Arjen Frentz, Esther Boer en
Tom Bijkerk (Bureau Brussel Vewin UvW) deel aan dit
informele overleg.

Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP)
De aandacht voor TTIP in Nederland en andere Europese
lidstaten groeit. De nieuwe Europese Commissie hanteert een meer open en transparante werkwijze. Dit vertaalt zich in de publicatie van een groot aantal, eerder
geheime, inhoudelijke documenten.
Eind april vond de negende onderhandelronde tussen
de EU en de VS plaats over het aanbod voor ‘regulatory
cooperation’. Dit onderwerp leidt in verschillende
Europese landen tot de nodige commotie. De VS hebben
namelijk aangegeven bijvoorbeeld niet bereid te zijn de
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striktere EU-regelgeving met betrekking tot chemicaliën (zoals REACH) over te nemen, wat leidt tot zorgen
over het mogelijk verlagen van de Europese standaarden.
Doel van TTIP is om wetgeving beter op elkaar af te
stemmen. Om de zorgen enigszins weg te nemen, heeft
de Europese Commissie in haar aanbod een extra voorbehoud opgenomen. De Commissie wil het recht behouden om nieuwe wet- en regelgeving voor te stellen, als
deze nodig wordt geacht. Het is echter niet duidelijk of
lidstaten hierdoor ook worden gevrijwaard om nieuwe,
strengere regels te kunnen opstellen.

Drinkwater uitgezonderd?
TTIP heeft gevolgen voor verschillende sectoren,
maar commissaris Malmström heeft samen met VSambassadeur Froman op 20 maart jl. expliciet uitgesproken dat publieke diensten gevrijwaard blijven en
dat het aan de lidstaten zelf is om hierover te beslissen.
Vewin zal zich inzetten om ‘drinking water services’
buiten het handelsverdrag TTIP te houden.
Ondertussen heerst er in het Europees Parlement nog
onenigheid over TTIP. Zo werd de stemming over een
advies van het Parlement aan de Europese Commissie
recentelijk uitgesteld uit angst dat het advies anders
weggestemd zou worden. De pijn zit vooral bij de zogeheten ISDS-clausule, die investeringen van bedrijven
moet beschermen.
Bureau Brussel volgt het onderwerp op de voet, met
name via de koepels CEEP en EurEau.

Waterspiegel / juli 2015

