
De stem van het water wordt gevreesd en gehoord (vrij naar Marsman) 

Beste Peter,     

Wat moet ik in 1 A4tje zeggen over een vele jaren lange zeer aangename, bijzonder productieve en  waardevolle 

samenwerking? Ik heb veel al gezegd bij de aanbieding van de nieuwe druk van Nederlands waterrecht in Europese 

context. Ik prees je constructieve en coöperatieve instelling die het voor ‘ons op de universiteit’ mogelijk maakte goed 

samen te werken met ‘jullie uit de praktijk’, en je aandacht en waardering voor multidisciplinair onderzoek. Daar kan ik 

nu mijn complementen aan toevoegen over de wijze waarop je je voorzittersrol van de Unie hebt vervuld, de mijlpaal 

van de OECD Principles voor good water governance en nog veel en veel meer. Maar dan past het niet meer op 1 A4. En 

foto’s zijn eigenlijk ook veel vermakelijker dan mijn gebruikelijke lessen. Waar het echt om gaat is dat het vooral leuk is 

om met je samen te werken. 

Wat je misschien wel, maar misschien ook helemaal niet goed zal doen is de uitspraak van het Hof van Justitie van 1 juli 

2015 (zaak C‑461/13) waarin het Hof tot min of meer dezelfde slotsom komt als wij hebben bedacht in al onze door jouw 

gesteunde onderzoeken. De Kaderrichtlijn water is geen wassen neus en er vloeien heel wat strengere verplichtingen uit 

voort dan Nederland ooit had vermoed of gevreesd. Ik praat je er graag over bij. 

                                                               

5 juni 2007- Mijn oratie, mét je zoon en zonder baard... Zie op de achtergrond ook Isabelle Larmuseau, je partner in crime in de zink-

zaak die uiteindelijk ging leiden tot het door jouw gesteunde proefschrift van Jasper van Kempen. 

                                       

14 oktober 2014- aanbieding boek      25 november 2014, Parijs, Water Governance Initiative OECD 

                              

De productie (althans een deel ervan) 2012; 2008; 2013; 2014. Het ga je goed, ik ben razend 

benieuwd naar de volgende stap. 

Hartelijke groet,  

Marleen van Rijswick 


