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De Wandelganger
De Wandelganger is in verwarring. Vandaag belde hij 

zijn drinkwaterbedrijf. Er stond namelijk een moeilijk 

woord op zijn waterrekening, met een fors bedrag 

erachter. “Wat is precario?”, vraagt hij. “Precario is 

de belasting die uw gemeente heft over de leidingen 

in de grond”, zegt een vriendelijke dame aan de 

andere kant.

“Belasting voor leidingen in de grond? Warempel, 

wat raar.” De Wandelganger gaat op onderzoek uit. 

Hij begint bij de Tweede Kamer. “Nee hoor”, zegt 

men daar, “Precario hebben wij in 2005 afgeschaft. 

Het is namelijk een slechte belasting. Water is een 

eerste levensbehoefte en 24 procent belasting 

daarop vinden wij veel te hoog. Daarbij konden 

gemeenten aanzienlijke bedragen via de nota’s van 

het drinkwaterbedrijf in rekening brengen bij hun 

inwoners. Daarom hebben we het kabinet opgedra-

gen deze belasting af te schaffen.” 

De Wandelganger begrijpt het niet. De meerderheid 

van de Tweede Kamer heeft opdracht gegeven voor 

afschaffing van die rare leidingbelasting en toch 

staat het op zijn rekening.

De Wandelganger loopt oud-minister Remkes tegen 

het lijf. “Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede 

Kamer inderdaad beloofd precario af te schaffen, 

maar ik ben er helaas niet meer aan toegekomen. 

Vraag maar aan mijn opvolger.” Snel wandelt Remkes 

door. “Onbegrijpelijk”, denkt de Wandelganger. Een 

belasting die gemeenten willekeurig opleggen, die 

iedereen wil afschaffen en die via de drinkwaterreke-

ning rechtstreeks in de kas van de gemeente belandt. 

Nog steeds verward eindigt de Wandelganger zijn 

dag. Precario is niet alleen een moeilijk woord, maar 

ook nog een belasting die niemand wil. Toch moet 

hij het betalen. Morgen maar even aan de staatsse-

cretaris van Binnenlandse Zaken vragen...

In iedere Waterspiegel Update staat een dag uit het 

leven van De Wandelganger.

Onzekerheid over uitvoering
maatregelen diffuse bronnen 

M
inister Cramer bespreekt het 

‘Uitvoeringsprogramma Diffuse 

Bronnen Waterverontreiniging’ 

medio maart in een Algemeen Overleg met 

de Tweede Kamer. De huidige rapportage 

is een verdere uitwerking van de hoofdlij-

nen van het diffuse bronnenbeleid uit de 

Decembernota 2006. Het Uitvoeringspro-

gramma geeft een overzicht van de belang-

rijkste probleemstoffen en beschrijft de 

benodigde maatregelen voor het oplossen 

van de problemen rond diffuse bronnen. 

Bij de samenstelling ervan waren de mini-

steries van LNV en V&W en de koepelorga-

nisaties VNG (gemeenten), IPO (provincies), 

UVW (waterschappen) en Vewin (drinkwa-

terbedrijven) betrokken.

Uit de selectie van probleemstoffen blijkt 

dat het belang van het drinkwateraspect, 

waarvoor Vewin zich sterk heeft gemaakt, 

goed is meegewogen. In het rapport 

worden ook (dier)geneesmiddelen, MBTE/

EBTE (toevoegingen aan benzine) en bestrij-

dingsmiddelen benoemd als probleemstof-

fen. Met het oog op de drinkwaterbelangen 

is dat een belangrijk winstpunt.

Het Uitvoeringsprogramma benoemt de 

problemen duidelijk, maar de gewenste 

richting om tot oplossingen te komen is 

minder evident. In veel gevallen (bepaalde 

stoffen) wordt nu al gesteld dat de vereiste 

emissiereducties om gestelde doelen te 

halen, niet te realiseren zijn. 

De Tweede Kamer bespreekt volgende maand het 

Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen. De door minister Cramer 

(VROM) aangeboden rapportage benoemt duidelijk de problemen 

voor de drinkwatersector. Over de te nemen maatregelen en 

uitvoering bestaat teveel onzekerheid. Dat roept vragen op over de 

daadwerkelijke uitvoering en de financiering. 

Daarnaast onderscheidt het rapport een 

categorie probleemstoffen, waarvoor 

Nederland alleen in Europees verband 

oplossingen kan of wil zoeken. Brongericht 

beleid om gestelde doelen voor deze stoffen 

te bereiken, is ‘denkbaar’. Voorwaarde voor 

te nemen maatregelen is wel dat de landen 

gelijk optrekken op EU-niveau, vanuit het 

Nederlandse streven naar een ‘gelijk speel-

veld’. Het beleid ten aanzien van bestrij-

dingsmiddelen en biociden wordt hierbij 

als voorbeeld genoemd.

 

De focus van het Uitvoeringsprogram-

ma ligt dan ook op de probleemstoffen 

waarvoor nationaal bronbeleid om de 

doelstellingen te halen ‘mogelijk en zinvol’ 

is. Probleem is wel dat de normen voor een 

aantal van deze probleemstoffen volgens 

het rapport niet op kosteneffectieve en/

of maatschappelijk verantwoorde wijze 

kunnen worden behaald. 

Vewin vindt dat het Uitvoeringsprogram-

ma de juiste problemen benoemt, maar 

nog geen vertrouwen geeft dat het ook 

daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. 

Vewin dringt aan op het beschikbaar 

stellen van financiële middelen om de 

uitvoering te garanderen en op een route-

pad voor de uitvoering.

Meer informatie via Arjen Frentz: 

frentz@vewin.nl
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Overleg over knelpunten 
bluswatervoorziening
Ruimte voor verbetering in praktische uitvoering

H
et vaststellen van de zogeheten 

bluswaterbehoefte is primair een 

taak van de brandweer. Die onder-

bouwt de vraag naar bluswater met theore-

tische modellen, op grond van scenario’s 

en de operationele capaciteit. Praktijkcij-

fers ontbreken vaak, constateert de koepel-

organisatie NVBR. Daarom acht de NVBR 

het wenselijk om een model te ontwik-

kelen waarmee de behoefte aan bluswa-

ter per regio beter kan worden bepaald. 

Dan wordt duidelijk wat in een bepaalde 

regio de gewenste capaciteit van op het 

waterleidingnet aangesloten brandkranen 

zou moeten zijn. Zo kan de brandweer 

ook vaststellen hoeveel bluswaterwagens 

beschikbaar moeten zijn.

Vewin is voorstander van verdere uitwer-

king van dergelijke richtsnoeren om de 

bluswaterbehoefte eenduidig te definië-

ren. Drinkwaterbedrijven zien het als hun 

maatschappelijke taak om bij te dragen aan 

de bluswatervoorziening. Ze stemmen hun 

infrastructuur voor de drinkwatervoorzie-

ning zo goed mogelijk af op de vraag naar 

bluswater en overleggen vroegtijdig met 

de brandweer en de gemeenten, die verant-

woordelijk zijn voor de bluswatervoorzie-

ning. De brandweer wordt zo nauwkeurig 

en actueel mogelijk geïnformeerd over 

het bluswateraanbod en de capaciteit van 

brandkranen. 

Verder spant de drinkwatersector zich in 

om de kosten voor bluswatervoorziening 

transparant te maken. Vewin vindt dat 

meerkosten voor bluswatervoorziening 

niet in de drinkwatertarieven moeten 

worden verdisconteerd. 

Bluswatervoorziening vraagt soms een veel 

grotere capaciteit van drinkwaterleidin-

gen. Hierdoor neemt de stroomsnelheid 

in leidingen af, waardoor bezinksel achter-

blijft dat kan leiden tot ongewenste bacte-

riegroei of bruin water uit de kraan. Waar 

de bluswatervoorziening op gespannen 

voet staat met de levering van drinkwater 

van zo hoog mogelijke kwaliteit, kiezen 

drinkwaterbedrijven met het oog op de 

volksgezondheid voor hun kerntaak. In die 

– zeldzame – gevallen dient de gemeente 

alternatieven aan te wenden, zoals andere 

bronnen (grondwaterputten, oppervlakte-

water) of organisatorische maatregelen. 

Het is primair de taak van de brandweer 

en de gemeenten om te bepalen welke 

bronnen moeten voorzien in de behoefte 

aan bluswater. Volgens de Brandweerwet 

is de gemeente ook verantwoordelijk voor 

een adequate bluswatervoorziening.

In de bluswatervoorziening constate-

ren ook de drinkwaterbedrijven enkele 

knelpunten. Zo is deze taak versnipperd 

binnen gemeenten, waardoor vaak ondui-

delijk is wie het aanspreekpunt is. Verder 

komt de bluswatervoorziening pas in 

een laat stadium aan de orde in planvor-

mingstrajecten. Wanneer gemeenten aan 

waterbedrijven opdracht geven leidingen 

te verleggen of verwijderen, botst dat soms 

met een adequate bluswatervoorziening. 

Tot slot functioneren brandkranen soms 

niet of onvoldoende wegens achterstal-

lig onderhoud of te weinig aandacht voor 

beheer en inspectie. Vewin bepleit daarom 

— evenals de NVBR — het stimuleren van 

gemeentelijke aandacht voor de bluswa-

tervoorziening. Het onderwerp moet beter 

worden verankerd in planvormingsproces-

sen voor stedelijke ontwikkeling.

Wat betreft de fi nanciering van de bluswa-

tervoorziening gaat de drinkwatersector uit 

van het ‘not for profi t’ beginsel. Voor noodza-

kelijke voorzieningen in het drinkwaternet 

om bluswater beschikbaar te maken (brand-

kranen) en om te voorzien in de benodigde 

capaciteit (verzwaarde leidingen), rekenen 

de waterbedrijven kostprijzen. Ook het 

installeren, onderhouden en verwijderen 

van brandkranen – geen noodzakelijke 

onderdelen van een drinkwaternet – doen 

de waterbedrijven tegen kostprijs. 

Meer informatie via Rob Eijsink:

eijsink@vewin.nl

Vewin overlegt momenteel met de koepelorganisaties van de 

gemeenten (VNG) en de brandweer (NVBR) over knelpunten bij 

de bluswatervoorziening. In hoofdlijnen steekt het beleidskader 

goed in elkaar, maar de praktische uitvoering is op sommige 

punten voor verbetering vatbaar. Vewin denkt mee over mogelijke 

oplossingen voor bestaande knelpunten. 



EUROPA

Dolphin Club zet water 

op Europese kaart

Aandacht vragen voor water in Brussel is ontzettend 

belangrijk. Hier wordt Europese wet- en regelgeving 

gemaakt die belangrijke consequenties heeft voor 

de manier waarop in de komende decennia wordt 

omgegaan met water en waterkwaliteit. 

De Dolphin Club is een platform dat is opgericht 

door de Unie van Waterschappen, het European 

Water Partnership en Vewin. Het platform vormt een 

ontmoetingsplek voor de huidige en voormalige 

leden van het Europees Parlement, vertegenwoordi-

gers van de Europese Commissie en Europese Raad, 

de zakenwereld en overige stakeholders die betrok-

ken zijn bij issues op watergebied.

De Dolphin Club moet uitgroeien tot een krachtig 

platform dat zich op Europees niveau inzet om werk-

bare oplossingen te vinden voor vraagstukken op 

(drink)watergebied, zodat water een centrale plaats 

in het politieke hart van Europa krijgt. Met elkaar wil 

men oplossingen aanreiken die snel kunnen worden 

gerealiseerd binnen het kader van de politieke en 

financiële mogelijkheden.

De issues die de Dolphin Club behandelt, zijn heel 

divers maar ook complex. Ze vormen voor de Euro-

pese politiek een enorme uitdaging. Water betekent 

voor grote delen van de wereld een bedreiging. 

Op het gebied van volksgezondheid, maar ook op 

economisch en infrastructureel gebied, treden ten 

gevolge van watertekort en watersnoodrampen 

ernstige problemen op die diep ingrijpen in de 

samenleving.

Ook de steeds groter wordende gevolgen van een 

veranderend klimaat vragen om politieke aandacht. 

Deze onderwerpen rechtvaardigen een structureel 

waterbeleid op Europees niveau. Niet in de laatste 

plaats omdat iedere burger het recht heeft op schoon 

en veilig drinkwater tegen een acceptabele prijs. 

Meer informatie via Peter Pex: pex@vewin-uvw.be

Nieuwe adviesorganisatie

met toegevoegde waarde
EPA-d stroomlijnt adviezen bij drinkwaterincidenten

Stroomlijning van 

wetenschappelijke adviezen 

bij incidenten zien de 

drinkwaterbedrijven als grote 

toegevoegde waarde van de 

Eenheid Planning en Advies 

Drinkwater (EPA-d) van het 

ministerie van VROM. Essentieel 

voor de drinkwatersector is 

dat de EPA-d alleen direct 

adviseert aan professionals. 

Hoe de EPA-d in de praktijk 

zal opereren, moet nog verder 

worden uitgewerkt. 

 

V
oor kernongevallen en milieu-

incidenten bestaat het al: de 

zogeheten EPA-n (Eenheid Plan-

ning en Advies nucleair) en het BOT-mi 

(Beleidsondersteunend team milieu-

incidenten), onder verantwoordelijkheid 

van het ministerie van VROM. Doel van 

deze professionele adviesorganisaties is het 

geven van afgestemde adviezen, kennis en 

informatie voor het bestrijden en beheer-

sen van incidenten en crises.

Nu wordt dus ook door VROM een Eenheid 

Planning en Advies voor drinkwaterinci-

denten (EPA-d) opgericht. Vanuit verschil-

lende kennisinstituten, waaronder het 

RIVM, Kiwa en het LLN-TA (Landelijk 

Laboratoriumnetwerk Terreuraanslagen) 

wordt informatie verzameld op basis 

waarvan het Front-office van de EPA-d 

een kwalitatief hoogwaardig en eendui-

dig advies kan leveren ter voorkoming, 

beheersing en bestrijding van drinkwa-

terincidenten. Hierbij wordt vooral de 

aandacht gericht op het integrale aspect 

van het advies en de haalbaarheid van de 

maatregelen.

De Eenheid Planning en Advies voor de 

drinkwatersector bevindt zich nog in de 

oprichtingsfase. De gezamenlijke drink-

waterbedrijven denken dat de EPA-d grote 

toegevoegde waarde heeft voor de stroom-

lijning van wetenschappelijke advisering 

bij incidenten. Verwacht wordt dat de EPA-d 

tegenstrijdige adviezen kan voorkomen. 

Voor de drinkwaterbedrijven is het essen-

tieel dat de EPA-d altijd en uitsluitend 

adviseert aan professionals op drinkwa-

tergebied. Op regionaal niveau zijn dit de 

VROM-inspecteur en het drinkwaterbedrijf, 

op nationaal niveau een beleidsteam/crisis-

team van VROM. Kennis van drinkwaterin-

cidenten, de specifi eke kenmerken van het 

drinkwatersysteem en van de lokale situa-

tie is namelijk onmisbaar om de technische 

informatie en adviezen van de EPA-d goed 

te kunnen interpreteren en uitvoeren.

In de oprichtingsfase van de EPA-d zal een 

aantal punten nog verder moeten worden 

uitgewerkt, waaronder de exacte (juridi-

sche) status van de adviezen van de EPA-d. 

De gezamenlijke drinkwaterbedrijven 

zien de EPA-d als een operationeel advies-

team, dat bestaat uit inhoudelijke specia-

listen die technische informatie en advies 

kunnen leveren tijdens de responsfase van 

een incident. Waarbij de nadruk wordt 

gelegd op de adviesfunctie van dit team 

dat op technisch niveau adviseert.

Daarnaast dient de praktische uitvoering 

verder te worden uitgewerkt. Hoe opereert 

de EPA-d in de praktijk? Hierbij gaat het 

onder meer om procedures rond de advies-

vraag: wie vraagt advies aan en wie moet 

geïnformeerd worden? Een andere kwestie 

is de beveiliging van gegevens en de wijze 

waarop die moeten worden uitgewisseld 

tussen de betrokken partijen.

Al deze punten zullen dit voorjaar in 

samenspraak met de drinkwaterbedrijven 

door VROM worden uitgewerkt.

Meer informatie via Sabine Gielens: 

gielens@vewin.nl
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Colofon

Zorgvuldigheid en meerwaarde

bij revisie Drinkwaterrichtlijn
Goede kwaliteit vereist risicobenadering van bron tot kraan

Bij de herziening van de Drinkwaterrichtlijn staan zorgvuldigheid 

en het realiseren van een meerwaarde voorop, meent 

Vewin. Een goede drinkwaterkwaliteit vereist duidelijke 

verantwoordelijkheden, monitoring en een risico benadering 

van bron tot kraan. Het versterken van het belang van schoon 

drinkwater in diverse Europese richtlijnen is daarvoor vereist. 

D
e Europese Commissie wil eind dit 

jaar een voorstel doen voor revisie 

van de Europese Drinkwater-

richtlijn. Bij de herziening van de huidige 

richtlijn, acht Vewin zorgvuldigheid van 

groot belang. De revisie dient het concep-

tueel kader van de richtlijn te versterken 

en daadwerkelijk een toegevoegde waarde 

in de Europese praktijk te realiseren. Dit 

is belangrijker dan het snel doorlopen 

van het revisieproces. Momenteel is met 

de huidige richtlijn de kwaliteit van het 

drinkwater immers voldoende veiligge-

steld. 

Bij de revisie van de Drinkwaterrichtlijn 

bepleit Vewin de verankering van het 

principe van het beheersen van de kwali-

teitsrisico’s van bron tot kraan. Vewin is 

voorstander van een benadering volgens 

‘Water Safety Plans’. 

Essentieel binnen zo’n benadering is dat 

de verantwoordelijkheden van de verschil-

lende betrokken partijen helder worden 

benoemd. Iedere partij is immers verant-

woordelijk om de risico’s vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid te beheersen. 

Om te beoordelen of een acceptabel risico-

niveau is bereikt, is een duidelijk (natio-

naal) referentie- en toetsingskader nodig. 

Daarom is het wenselijk dat de Europese 

Commissie in de herziene Drinkwater-

richtlijn opneemt dat deze kaders ontwik-

keld moeten worden. Lidstaten en water-

bedrijven dienen voldoende gelegenheid 

te krijgen om ervaring op te doen met de 

Water Safety Plans, voordat deze wette-

lijk verplicht worden gesteld. Bovendien 

moeten wettelijke kaders ruimte bieden 

voor (nationaal of regionaal) maatwerk 

en niet leiden tot onnodige bureaucratie. 

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan 

kan een wettelijke verplichting van Water 

Safety Plans op termijn rekenen op de 

steun van Vewin.

Het opstellen van Water Safety Plans, 

bestaande uit een risicoanalyse en beheer-

plan, zou wat Vewin betreft ook verplicht 

gesteld moeten worden voor eigenaren van 

risicovolle, collectieve installaties. Deze 

zijn immers verantwoordelijk voor de 

waterkwaliteit na het leveringspunt. Juist 

in deze binneninstallaties bestaan kwali-

teitsrisico’s als opwarming en vorming 

van legionella. 

Bij de zorg voor schoon drinkwater pleit 

Vewin voor het versterken van de keten-

benadering. Zo dient in de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) de bescherming van de water-

kwaliteit sterker vanuit het belang van 

schoon drinkwater te worden ingevuld. 

Daarbij is het vastleggen van microbiologi-

sche parameters in de (dochterrichtlijnen 

van de) KRW noodzakelijk. Bij de toelating 

van bestrijdingsmiddelen, (dier)genees-

middelen en andere chemische stoffen is 

een drinkwatertoets nodig.

Voor hun drinkwaterbronnen zijn veel 

Europese burgers in verschillende lidstaten 

afhankelijk van de rivieren. Met het oog op 

de kwaliteit van deze bronnen is monito-

ring van rivieren vanuit het drinkwater-

belang en internationale uitwisseling van 

gegevens noodzakelijk. De autoriteit die 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 

het oppervlaktewater, is dat ook voor de 

monitoring. Daarnaast zijn drinkwaterbe-

drijven verantwoordelijk voor monitoring 

van het oppervlaktewater op de plaats van 

inname. In het belang van de volksgezond-

heid acht Vewin een alarmeringssysteem 

noodzakelijk, evenals een rapportagever-

plichting bij calamiteiten. Dit ontbreekt in 

de KRW.

Meer informatie via Nicole Zantkuijl:

zantkuijl@vewin.nl 


