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Europese coalitie van drinkwaterbedrijven vraagt om het 

voortzetten van de Kaderrichtlijn Water en intensieve bescherming 

van drinkwaterbronnen 

 

Karlsruhe, 2 december 2019. Meer dan 170 Europese drinkwaterbedrijven, die hun drinkwater 

produceren uit rivierwater in de stroomgebieden van de Rijn, Donau, Elbe, Maas en Schelde, 

hebben de krachten gebundeld in een coalitie rond het Europees Rivier Memorandum. Ze 

pleiten voor onverkorte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en een 

concretisering van de richtlijn voor de criteria ter bescherming van drinkwaterbronnen in Europa. 

In een brief aan de nieuwe Europese Commissie wijzen de drinkwaterbedrijven op de 

toenemende dreiging van microverontreinigingen en stellen ze dat de maatregelen voor de 

duurzame bescherming van de Europese drinkwaterbronnen ontoereikend zijn. 

Onvoldoende 

Bestaande voorschriften in Europa, bijvoorbeeld over het afleiden van milieukwaliteitsnormen, 

zijn onvoldoende gericht op de bescherming van drinkwaterbronnen. Bovendien zijn deze 

voorschriften vaak niet in overeenstemming met de EU-richtlijnen en -verordeningen die zaken in 

andere domeinen regelen, zoals het op de markt brengen en gebruiken van voor drinkwater 

relevante – ongewenste – microverontreinigingen. De drinkwaterbedrijven verzoeken onder 

meer dat de Europese instrumenten van de REACH-verordening aansluiten op de doelstellingen 

van de KRW. Dat geldt ook voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een belangrijke 

maatregel zou een Europees lozingsregister zijn, om microverontreinigingen in rivieren 

grensoverschrijdend te kunnen volgen. 

Voorzorgsprincipe 

De leden van de ERM-coalitie benadrukken het belang van het voorzorgsbeginsel voor het 

waterbeheer. Voor het grote aantal antropogene stoffen waarvan onvoldoende bekend wat de 

invloed op de gezondheid is, zou een voorzorgwaarde (richtwaarde) vastgesteld moeten worden 

die een preventieve waterbescherming garandeert. Dit zou in de vergunningverlening van 

lozingen verankerd moeten worden. 

De drinkwaterbedrijven stellen dat het “verslechteringsverbod” van de KRW effectief moet 

worden nageleefd. Ze pleiten ervoor dat er sanctiemechanismen worden ingevoerd en 

gehandhaafd tegen de vervuiler als die het verbod overtreedt. 

Wolfgang Deinlein, directeur van de International Association of Waterworks in the Rhine 

Catchment Area (IAWR) en penvoerder van de ERM-coalitie: "Tegen de achtergrond van de 

klimaatverandering zijn onze drinkwaterbronnen van de hoogste waarde. Hun bescherming moet 

een veel hogere prioriteit krijgen om problemen voor te zijn. Als de situatie eenmaal verslechterd 

is, is deze niet eenvoudig te herstellen. Voorkomen blijft beter dan genezen.". 
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