Op het menu
Wie is bang voor de watervergunningenstop?

Isabelle Larmuseau

In september werd op de Nederlandse televisie een reportage uitgezonden van ZEMBLA, het
onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van
BNNVARA, onder de titel ‘Het PFAS-schandaal’.
Omdat in Vlaanderen ‘PFAS-moeheid’ zou zijn ingetreden, werd hieraan geen aandacht besteed. De
reportage gaf aanleiding tot het stellen van niet
minder dan 50 Kamervragen aan de Nederlandse
minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat de
Vlaamse overheid in de reportage en bij de vragen in
het vizier komt, deed bij ons geen deining ontstaan.
Onze omgang met water doet de vraag rijzen of
Vlaanderen in staat zal zijn om tegen 22 december 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn
Water te halen. Dat de oppervlaktewateren en het
grondwater in Vlaanderen reeds sterk vervuild zijn
door onder meer huishoudens zonder riolering,
industriële lozingen en de intensivering van de landbouw, was reeds gekend. De tot voor kort onder de
radar gebleven PFAS-verontreiniging maakt de verbeteringsopdracht in Vlaanderen nog groter.

De recent door de Vlaamse regering goedgekeurde
stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 20222027 bepalen dat slechts 8 procent van de 195
waterlichamen in goede toestand zullen worden
gebracht. Zelfs voor die 8 procent dreigt de alomtegenwoordigheid van PFAS in oppervlaktewater en
grondwater het onmogelijk te maken om het in de
Kaderrichtlijn Water verankerde principe ‘one out,
all out’ na te leven: waterkwaliteit is pas goed als
alle waterparameters goed zijn.
Begin vorig jaar heeft het Stikstofarrest van de Raad
voor Vergunningsbetwistingen het blind geloof in
Vlaamse oplossingen voor een overvolle milieugebruiksruimte een flinke knauw toegebracht. Lijdzaam wachten op gelijkluidende waterrechtspraak
lijkt dan ook geen optie. ■

Nederland kondigde begin dit jaar aan dat de kans
klein is dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn
Water op tijd worden gehaald. De grensoverschrijdende waterverontreiniging uit Vlaanderen is voor
Nederland een kopzorg. Nederland verwacht dat de
Europese Commissie streng zal toezien op het halen
van de Europese deadline. Net als stikstof dreigt
water een grond te vormen om economische activiteiten te blokkeren.
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