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Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie

Borg bescherming van de openbare drinkwatervoorziening in de uitwerking van 
de Omgevingswet en in de Nationale Omgevingsvisie.
De Ministeriële Regelingen onder de Omgevingswet zijn in ontwikkeling. In deze
regelingen, evenals in de aanvullingswetten Bodem en Natuur, moet de duurzame
veiligstelling van bescherming van onze bronnen en infrastructuur opgenomen
worden. Dit volgt o.a. uit de zorgplicht in de Drinkwaterwet en het artikel in de
Omgevingswet dat stelt dat overheden bij het uitoefenen van hun taken en
bevoegdheden rekening moeten houden met de veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Het ministerie van IenM is gestart met het opstellen van de
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die in 2019 gereed moet zijn. De NOVI stelt
strategische doelen en hoofdlijnen vast voor alle aspecten van de leefomgeving. Het
nationale belang van de drinkwatervoorziening met bijbehorende bescherming moet
opgenomen worden in de NOVI. De nationale belangen die in de NOVI benoemd
worden, moeten vervolgens doorwerken naar de decentrale omgevingsvisies.

i Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie, Lieke Coonen / Wendela Slok

Convenant Kustpact

Laat de openbare drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk zijn voor andere
ontwikkelingen in het kustgebied.
De drinkwatervoorziening is benoemd tot een cruciale en vitale functie en aangemerkt
als nationaal belang, met een zorgplicht voor de overheid. Vanuit de Drinkwaterwet
hebben de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht. De duinen in Noord- en Zuid-
Holland, Zeeland en Friesland zijn essentieel bij de winning en zuivering van het
water en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid van drink-
water aan 6 miljoen burgers in Nederland. Drinkwaterbedrijven beheren bovendien
45% van alle duingebieden in Nederland, waarvan het grootste deel is aangewezen
als Natura2000-gebied. Gezien het grote belang van beide functies is nationale
bescherming nodig en kan bebouwing op terreinen gerelateerd aan de drinkwater-
voorziening niet aan de orde zijn. De drinkwatervoorziening en natuur zijn dan ook
randvoorwaardelijk in het Kustpact en bij de regionale invulling en uitvoering ervan
moet daar recht aan worden gedaan. 

i Convenant Kustpact, Lieke Coonen



Infrastructuur

Versterk de rechtspositie van publieke drinkwaterleidingen om ongestoord in de
bodem te liggen. 
Drinkwaterleidingen zijn noodzakelijk om aan de wettelijke leveringstaak van drink-
water te kunnen voldoen. Deze leidingen moeten veilig, beschermd en geordend in
de bodem kunnen liggen. Door toegenomen druk op de ondergrondse ruimte is een
betere ordening van de ondiepe ondergrond noodzakelijk. Er dient meer ruimte
beschikbaar te komen voor leidinginfrastructuur. Integrale maatschappelijke kosten
dienen de basis te zijn voor overheden bij besluitvorming over ruimtelijke ontwik-
kelingen die leiden tot gedwongen verlegging van drinkwaterleidingen. Werkelijke
verlegkosten moeten daarin meegewogen worden. Verlegregelingen dienen een
adequate financiële prikkel te bevatten om dit streven naar laagste maatschappelijke
kosten te waarborgen. 

i Omgevingswet, WION Rob Eijsink

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo)

Borg de veiligheid van gegevens van de vitale infrastructuur in het initiatief-
wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). 
In de Eerste Kamer ligt het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) voor ter
vervanging van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
In de huidige Wob is de bescherming van gevoelige gegevens die vitale bedrijven,
waaronder drinkwaterbedrijven, met de overheid delen niet expliciet geborgd. Het
betreft hier informatie die in het kader van de nationale veiligheid wordt uitgewis-
seld, verplicht en onverplicht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de
beveiliging en inrichting van ICT-systemen maar ook om onderlinge afhankelijk-
heden tussen vitale sectoren. Openbaarmaking van dit soort gegevens maakt vitale
aanbieders kwetsbaar voor gerichte aanvallen. Vewin pleit ervoor dat de veiligheid van
de vitale infrastructuur in het initiatiefwetsvoorstel Woo wèl goed en overkoepelend
wordt geborgd. Dit kan bereikt worden door uitbreiding van de absolute uitzonderings-
grond ‘Veiligheid van de Staat’ met ‘Veiligheid van de vitale infrastructuur’. Hiermee
wordt gevoelige informatie beter beschermd en daarmee ook de veiligheidsbelangen
van de vitale sectoren én van de maatschappij.

i Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid, Sabine Gielens
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