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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Neem concrete maatregelen op in een nieuw Bestuursakkoord Water voor
verbetering van de waterkwaliteit, inclusief wijze van uitvoering en financiering.   
De Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater heeft brede steun
gekregen, zowel in de Tweede Kamer als van overheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. De aanpak geeft een impuls aan de verbetering van
de waterkwaliteit. Dit is nodig omdat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder
druk staat en actie nodig is om die te verbeteren. In de intentieverklaring gaat een
groot deel van de maatregelen uit van vrijwilligheid en stimulering. Het is daarom
van belang dat in een nieuw Bestuursakkoord maatregelen opgenomen worden
met concrete afspraken over inzet en beoogde resultaten, die daadwerkelijk het
verschil gaan maken, met name bij: mest, gewasbeschermingsmiddelen,
geneesmiddelen, opkomende stoffen en bescherming van drinkwaterbronnen. 

i Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, Lieke Coonen 

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Geef drinkwater als nationaal belang een primaire positie bij de afweging van
belangen en ordening van de ondergrond.  
Als uitwerking van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zullen provincies 
en drinkwaterbedrijven aanvullende strategische voorraden (ASV’s) voor de
toekomstige drinkwatervoorziening verkennen en aanwijzen, rekening houdend
met ontwikkelingen inzake geothermie. Deze ASV’s moeten afdoende worden
beschermd. Functiescheiding met mijnbouwactiviteiten en geothermie moet
daarvoor het uitgangspunt zijn. Ongewenste en onomkeerbare ontwikkelingen die
strijdig zijn met gebruik voor de drinkwatervoorziening moeten in deze ASV’s
worden voorkomen. Voor geothermie is het gewenst via onderzoek meer zicht te
krijgen op de risico’s voor grondwater. Eventuele kleinschalige ontwikkeling van
geothermie in nationale grondwaterreserves moet gepaard gaan met gelijktijdige
verdere kennisontwikkeling over de risico’s. In STRONG zijn gebieden voor de
drinkwatervoorziening slechts ten dele bij voorbaat uitgesloten voor schaliegas-
winning en overige mijnbouwactiviteiten. Aanvullende uitsluiting moet plaats-
vinden in en ook onder deze reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening.

i STRONG, Rob Eijsink
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Bestuursakkoord Water

Zet het Bestuursakkoord Water (BAW) voort en vernieuw het want samenwerking
in de waterketen loont, dat heeft het BAW de afgelopen jaren bewezen. 
Door meer samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en riool-
beheerders zijn kosten bespaard, is de kwaliteit beter gegarandeerd en is er meer
grip op de personele kwetsbaarheid. De gestelde doelen van het BAW liggen binnen
handbereik. Vewin vindt het belangrijk om het BAW voort te zetten en te vernieuwen
en aan te vullen met thema’s zoals waterkwaliteit en innovatie. Dan kunnen water-
beheerders en andere betrokken partijen beter inspelen op de wensen van de
burgers, de ontwikkelingen in milieu en samenleving en de druk op de kwaliteit van
de drinkwaterbronnen. Vewin vraagt van de overheid om de samenwerking in de
waterketen te ondersteunen met overheidsbeleid en regelgeving. Geconstateerde
belemmeringen vanuit de (fiscale) regelgeving, zoals het vervallen van de btw-
koepelvrijstelling in geval van samenwerking met een drinkwaterbedrijf, moeten
worden opgelost.

i Bestuursakkoord Water, Hendrik Jan IJsinga

Deltaprogramma Zoetwater

Bescherm de drinkwatervoorziening, een cruciale functie in de Deltabeslissing
Zoetwater, in het traject van Waterbeschikbaarheid. 
De overheid heeft een zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen van de openbare
drinkwatervoorziening. Dit moet onder andere tot uiting komen in het traject van
waterbeschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater binnen het Deltaprogramma
Zoetwater. In dit traject worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van
zoet water en de kans op watertekorten per gebied. In dit kader moet het
Deltaprogramma Zoetwater goed afstemmen met STRONG en het aanwijzen van
ASV’s, dat door provincies gebeurt in samenwerking met de drinkwaterbedrijven.
Verzilting van innamepunten boven de wettelijke toegestane norm voor de
drinkwater-voorziening, die ontstaat door klimaatverandering en maatregelen in het
hoofd-watersysteem, is onwenselijk en moet via de inzet van stuwen en sluizen
voorkomen worden (motie Geurts).

i Deltaprogramma Zoetwater, Lieke Coonen



Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – Vitaal en kwetsbaar

Investeer in waterveiligheid in relatie tot vitale infrastructuur en verklein zo de kans
dat een overstroming plaatsvindt.
Overheid en drinkwatersector voeren samen een project uit om de risico’s op versto-
ring van de drinkwatervoorziening door overstromingen minimaal te laten zijn, zodat
de (nood)drinkwatervoorziening kan blijven functioneren conform de Drinkwaterwet.
Waterrobuust bouwen wordt alleen gedaan tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten en op een logisch moment (nieuwbouw). Maar ook dan kan de continuïteit
van de drinkwatervoorziening niet gegarandeerd worden. De drinkwaterinfrastructuur
is kwetsbaar voor overstromingen; leidingen falen door zetting van de grond en win-
ningen raken vervuild. De mogelijkheden om nooddrinkwater te leveren in overstroomd
gebied zijn zeer beperkt. Het betreft een exceptionele crisissituatie die vraagt om
nadere uitwerking van verantwoordelijkheden. De overheid dient zorg te dragen voor
levering van nooddrinkwater op de door hen aangewezen safe havens en, waar nodig,
huis-aan-huis aan achterblijvers in overstroomd gebied. De drinkwaterbedrijven
stellen hiertoe hun nooddrinkwatermateriaal, middelen en transport ter beschikking.

i Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – Vitaal en kwetsbaar, Sabine Gielens

Financiering waterbeheer

Creëer in de financiering van het waterbeheer meer mogelijkheden voor vervuilers
om hen te laten betalen voor de kosten die zij veroorzaken. 
Het ministerie van IenM heeft onderzocht of het mogelijk is om de duurzaamheid en
de toekomstbestendigheid van de financiering van het waterbeheer te verbeteren. 
Dit door het inbouwen van meer prikkels die duurzaam gebruik van water stimuleren
en door maatregelen te treffen om het waterbeheer op lange termijn betaalbaar te
houden. De kwaliteit van de bronnen voor drinkwater staat onder druk en de drink-
waterbedrijven moeten steeds meer inspanningen verrichten om drinkwater van
dezelfde hoge kwaliteit te leveren. De zuiveringskosten van vervuiling van drink-
waterbronnen komen nu voor rekening van de drinkwaterconsumenten en worden
niet bij de veroorzakers van de vervuiling neergelegd. Vewin vindt dat degenen die
kosten veroorzaken in het waterbeheer deze ook dienen te dragen. Afspraken hierover
moeten worden vastgelegd in een nieuw Bestuursakkoord Water.

i Financiering waterbeheer, Hendrik Jan IJsinga
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Ketenaanpak medicijnresten uit water

Maak afspraken over concrete maatregelen in de hele keten om medicijnresten 
in drinkwaterbronnen terug te dringen.  
Het ministerie van IenM is van start gegaan met de Ketenaanpak medicijnresten uit
water. In alle schakels van de keten zijn maatregelen nodig: van de ontwikkeling van
medicijnen, de toepassing en het gebruik, tot aan de zuivering ervan. Verschillende
drinkwaterbedrijven zijn nu al genoodzaakt hun zuivering uit te breiden om de medicijn-
resten te zuiveren. Vooraan in de keten zijn maatregelen nodig, zoals zuivering bij
ziekenhuizen, openbaarheid van milieueffecten van humane en diergeneesmiddelen,
inzet van plaszakken na gebruik van röntgencontrastmiddelen en het niet meer door
de gootsteen afvoeren van vloeibare geneesmiddelen door artsen. Geneesmiddelen-
resten die het menselijk lichaam verlaten worden nu niet gezuiverd door rioolwater-
zuiveringsinstallaties (RWZI’s). Afspraken moeten worden gemaakt over maatregelen
aan de bron, eventuele extra zuivering bij RWZI’s en de financiering daarvan. Het is van
belang dat de ministeries van VWS en EZ (diergeneesmiddelen) actief betrokken zijn.

i Ketenaanpak medicijnresten uit water, Lieke Coonen

Structurele aanpak opkomende stoffen

Houd bij vergunningverlening beter rekening met de risico's van lozingen voor de
drinkwatervoorziening. 
Uit de casussen met lozingen van pyrazool, PFOA en GenX blijkt dat bij vergunning-
verlening door het bevoegd gezag niet of onvoldoende rekening is gehouden met de
effecten van een lozing op de bronnen voor drinkwaterproductie. Lozingen van
industrieel afvalwater kunnen grote risico's opleveren voor de openbare drinkwater-
voorziening. Het grondwater en oppervlaktewater vormen de bronnen voor het maken
van drinkwater. Overheden zijn bevoegd gezag bij vergunningverlening van lozingen
van industriële stoffen en hebben een zorgplicht voor de veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Bij het stellen van eisen aan een lozing, moet het bevoegd
gezag rekening houden met de effecten van de lozing op de innamepunten voor
drinkwaterproductie. De structurele aanpak opkomende stoffen heeft als doel te leren
van genoemde casussen en het beleid en de uitvoering ervan te verbeteren. Voor Vewin
zijn essentiële elementen transparantie over te lozen stoffen en hun eigenschappen,
evenals helderheid over verantwoordelijkheden bij vergunningverlening.

i Structurele aanpak opkomende stoffen, Lieke Coonen



Gebiedsdossiers

Overheden moeten voortvarend aan de slag met het opstellen van gebiedsdossiers.  
In gebiedsdossiers worden onder regie van provincies en Rijkswaterstaat de risico’s
voor de kwaliteit van de winningen voor drinkwaterproductie inclusief mogelijke
maatregelen beschreven. In uitvoeringsprogramma’s wordt bestuurlijk vastgelegd
welke partij welke maatregelen neemt. Gebiedsdossiers zijn een belangrijk instrument
om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Ze moeten halverwege
2018 zo ver mogelijk gereed zijn, zodat de mogelijke maatregelen meegenomen
worden in de landelijke analyse van de waterkwaliteit in Nederland in het kader van de
Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Dit vormt de basis voor de Stroomgebied-
beheersplannen die Nederland in Brussel moet indienen om te laten zien welke maat-
regelen genomen worden om aan de KRW-doelen te voldoen.

i Kaderrichtlijn Water (Gebiedsdossiers), Lieke Coonen

Bodemverontreiniging

Leg in de aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet vast dat overheden adequate
beschermende maatregelen moeten treffen voor bodemverontreinigingen die de
drinkwatervoorziening bedreigen. 
In een belangrijk deel van de grondwateronttrekkingen voor drinkwater worden
verontreinigingen aangetroffen die veroorzaakt zijn door bodemverontreiniging. Het
Bodemconvenant tussen overheden en bedrijfsleven van 2015 bevat o.a. afspraken
over de aanpak van dergelijke nu bekende verontreinigingsgevallen. Vewin dringt
aan op een zorgvuldige uitvoering van het Bodemconvenant en adequate maatregelen
voor bedreigde waterwinningen. Na afloop van deze spoedoperatie blijft nog een
groot aantal ernstige verontreinigingsgevallen in de bodem achter. Aanpak van deze
historische bodemverontreinigingen wordt in de toekomst veel meer gekoppeld aan
ruimtelijke ontwikkelingen. Het ministerie van IenM werkt aan een herziening van het
wettelijk kader voor bodemverontreiniging via de aanvullingswet Bodem op de
Omgevingswet. Als na afronding van het Bodemconvenant blijkt dat waterwinningen
bedreigd worden door bodemverontreiniging zal de aanvullingswet een kader voor
aanpak daarvan moeten bieden. De verantwoordelijkheid voor het treffen van
maatregelen dient bij de provincies te liggen.

i Omgevingswet (Bodemverontreiniging), Rob Eijsink
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Legionellabestrijding 

Behoud binnen de legionellaregelgeving het huidige systeem van bewaking 
en preventie. 
De initiatiefnota van de VVD in de Tweede Kamer over legionellaregelgeving spreekt
over het verlagen van de regeldruk door het herzien van prioritaire instellingen en
centralisering van het toezicht. Vewin staat achter het vereenvoudigen van regel-
geving waar mogelijk. Dit mag echter niet afdoen aan het inhoudelijke doel, de
bestrijding van legionella en daarmee het beschermen van de volksgezondheid. Dat
het aantal uitbraken van legionella vrij stabiel is betekent niet dat de regelgeving
ineffectief is, integendeel. De huidige praktijk van controle van drinkwaterinstallaties
functioneert goed en centralisering leidt naar verwachting niet tot vermindering van
de controledruk. 

i Initiatiefnota Legionellaregelgeving, Lieke Coonen

Drinkwaterwet

Zorg dat bepalingen over bedrijfsvoering en toezicht in de Drinkwaterwet de
drinkwaterbedrijven voldoende mogelijkheid bieden voor een solide en transparante
bedrijfsvoering. 
De bestaande inrichting van het centrale en decentrale toezicht op de drinkwater-
bedrijven doet recht aan de publieke en decentrale doelstellingen van de drinkwater-
voorziening van kwaliteit, leveringszekerheid en doelmatigheid. De drinkwater-
bedrijven willen dit systeem ongewijzigd laten. De financiële bewegingsruimte van
de drinkwaterbedrijven wordt wettelijk ingekaderd door de tweejaarlijkse besluiten
over de WACC (vermogenskostenvoet). De hoogte van de WACC moet dienstbaar 
zijn aan de (wettelijke) langetermijndoelen van de drinkwatervoorziening en dus
voldoende ruimte laten voor de financiering van de langjarige investeringen en voor
minimalisering van herfinancieringsrisico’s. De WACC moet ook de daadwerkelijke
kosten weerspiegelen waar de drinkwaterbedrijven in de reguleringstermijn mee
worden geconfronteerd en recht doen aan de specifieke kenmerken en omstandig-
heden van de drinkwaterbedrijven. 

i Drinkwaterwet, Hendrik Jan IJsinga



Drones

Neem in drone-regelgeving een verbod op voor het vliegen met drones boven open
drinkwaterinfrastructuur en onttrekkingspunten in rijkswateren.  
De drinkwatervoorziening kent veel open infrastructuur, zoals waterspaarbekkens en
infiltratieplassen in duingebied. Via drones kan de waterkwaliteit van deze water-
lichamen moedwillig en zeer gericht geschaad worden. Fysieke beveiliging, barrières
en toezicht zijn met drones te omzeilen. Maar ook het niet-moedwillig schade toe-
brengen als gevolg van drones (met accupakketten) die neerdalen in open spaar-
bekkens, kan de waterkwaliteit aantasten. De risico’s voor de drinkwatervoorziening
vragen om wettelijke restricties ten aanzien van drone-gebruik. De drinkwatervoor-
ziening behoort tot de meest vitale infrastructuur en dient beschermd te worden. Inzet
van drones door drinkwaterbedrijven zelf is nodig voor inspectie en monitoring.

i Drones / Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen, 
Sabine Gielens

Bescherming leidinggegevens

Pas uit oogpunt van nationale veiligheid het implementatietraject INSPIRE zo aan
dat alle INSPIRE-informatieverzoeken binnen de beperkingen van het huidige 
KLIC-systeem worden afgehandeld.   
In de huidige implementatiewet INSPIRE is de bescherming van leidinggegevens – in
termen van voorwaarden en restricties – onvoldoende geborgd. Liggingsinformatie
van (transport)leidingen zou dan anoniem en onbeperkt kunnen worden opgevraagd.
Het gaat hier om gevoelige informatie, waarmee de leveringszekerheid van de drink-
watervoorziening verstoord kan worden en infrastructuur rondom of nabij leidingen
geraakt kan worden. Drinkwaterbedrijven willen weten wie informatie opvraagt om
preventief een risicoschatting te kunnen maken van mogelijk misbruik van ligging-
gegevens. Concreet betekent dit dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
tot de gegevens, dat de gegevensverstrekking gelimiteerd is en dat aanvragen gemeld
worden aan de netbeheerder. Deze wens leeft breder. Alle netbeheerders en de vitale
sectoren Nucleair en Schiphol willen vanwege de veiligheid restrictievere informatie-
verstrekking over hun leidingnet of het net dat onder hun vitale objecten ligt.  

i Implementatiewet INSPIRE, Rob Eijsink / Sabine Gielens
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