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‘Standpuntbepaling én verster-
king van de samenwerking’

De Vewin-stuurgroep Beveiliging en Crisismanagement (BCM) bestaat uit 

vertegenwoordigers van alle drinkwaterbedrijven, voorgezeten door Ria 

Doedel, directeur van WML. Als secretaris is Vewin verantwoordelijk voor  

de informatievoorziening en de voorstellen voor standpuntbepaling. 

De stuurgroep komt viermaal per jaar 

bij elkaar om bestuursstandpunten voor 

te bereiden en sectorinitiatieven te be

spreken. De bestuursstandpunten van de 

stuurgroep BCM zijn voor Vewin basis van 

de lobbyactiviteiten richting bijvoorbeeld 

ministeries, Eerste en Tweede Kamer en an

dere belangen en koepelorganisaties. Het 

gaat daarbij meestal om wetsvoorstellen, 

beleidsinitiatieven en samenwerking op 

het gebied van leveringszekerheid en con

tinuïteit, crisismanagement en beveiliging. 

Speelveld
Drinkwater is een primaire levensbehoefte 

en van groot belang voor de volksgezond

heid en het functioneren van de samen

leving: grootschalige uitval leidt snel 

tot maatschappelijke ontwrichting. De 

drinkwatersector is niet voor niets één van 

de vitale sectoren van Nederland, net als 

energie en telecom. En juist daarom stelt 

de rijksoverheid via wetgeving en beleid 

allerlei eisen en randvoorwaarden aan de 

beveiliging, continuïteit, crisispreparatie 

en respons van drinkwaterbedrijven. Deze 

wets en beleidsvoorstellen worden in de 

stuurgroep BCM besproken om standpunt

bepaling richting het Vewinbestuur voor 

te bereiden. 

Geen dubbele meldplicht
Momenteel is o.a. actueel het wetsvoorstel 

‘Melding inbreuken elektronische infor

matiesystemen’ vanuit het ministerie van 

Veiligheid en Justitie (VenJ). Met deze wet 

krijgen enkele vitale sectoren voor ma

jeure ICTinbreuken een wettelijke meld

plicht aan het ministerie van Veiligheid 

en Justitie. Vewin wil dat drinkwaterbe

drijven conform de Drinkwaterwet alleen 

bij hun eigen toezichthouder ILT hoeven 

te melden. Ook zet Vewin erop in dat VenJ 

geen interventiebevoegdheid heeft rich

ting drinkwaterbedrijven, en dat meldin

gen van ICTinbreuken en alle verstrekte 

gegevens moeten worden uitgezonderd van 

de Wet openbaarheid van bestuur. 

Prestatieafspraken 
Veiligheidsberaad
Een ander actueel dossier is de evalu

atie van de Wet veiligheidsregio’s. 

Minister Opstelten heeft toegezegd om 

samenwerking tussen veiligheidsregio’s 

en vitale sectoren tot één van de landelijke 

doelstellingen te benoemen waarover hij 

prestatieafspraken gaat maken met het 

Veiligheidsberaad. In de stuurgroep wordt 

gekeken waarover die prestatieafspraken 

zouden moeten gaan: waar lopen drink

waterbedrijven in hun samenwerking met 

de regio’s tegenaan? Eén van de onderwer

pen is bijvoorbeeld het verkrijgen van toe

gang tot ‘Netcentrisch Werken’, waarmee 

in crisissituaties snel een eenduidig en 

sectoroverstijgend totaalbeeld van de situ

atie ontstaat. 

Samenwerking drinkwaterbedrijven
Naast standpuntbepaling rondom wets

voorstellen, wetsevaluaties en beleid, 

kijkt de stuurgroep ook naar hoe de 

bedrijven meer en efficiënter kunnen 

samenwerken. Een goed voorbeeld hier

van is het in 2011 afgesloten landelijke 

‘Poolingcontract nooddrinkwater’. Daarin 

spraken de drinkwaterbedrijven af om  

– indien nodig – nooddrinkwatermateri

aal, zoals flexitanks en kraanstellen, en 

zelfs personeel, transportcapaciteit en vul

punten aan elkaar ter beschikking te stel

len. Hiermee kunnen drinkwaterbedrijven 

de nooddrinkwatervoorziening op grotere 

schaal inzetten en sneller uitvoeren. Het 

initiatief en de uitvoering kwamen vanuit 

de stuurgroep BCM.

Samenwerking en afstemming is van groot 

belang, ook om je als sector sterker naar 

buiten te positioneren. Samenwerking leidt 

tot kennisdeling en kennisdeling tot ken

nisvermeerdering. Vanuit de stuurgroep is 

dan ook besloten om op een aantal terrei

nen meer uniform te gaan werken. 

Momenteel wordt in opdracht van de stuur

groep een uniform sjabloon opgesteld voor 

het wettelijk verplichte leveringsplan dat 

bedrijven eenmaal per vier jaar bij de ILT 

moeten indienen. Eerder al is de aanpak van 

de verplichte verstoringsrisicoanalyse ge

harmoniseerd; een fundamenteel onderdeel 

van het leveringsplan dat de basis vormt 

voor alle continuïteits en crisisbeheersings

maatregelen van drinkwaterbedrijven. 
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