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Het Vewin Jaar verslag 
2018 is uit!
Voor de waterkwaliteit van de drinkwaterbronnen was 2018 

een belangrijk jaar. Zo gingen de Versnellingstafels van minister  

Van Nieuwenhuizen van start, om tot concrete bestuurlijke afspra-

ken te komen voor de verbetering van de waterkwaliteit. 

Ook werd de Structuurvisie Ondergrond gepubliceerd, een belang-

rijk document voor de drinkwatersector, die voor 60% afhankelijk 

is van grondwater als bron voor drinkwater. Daarnaast werden de 

hoofdlijnen van de Nationale Omgevingsvisie duidelijk, werd de 

Europese Drinkwaterrichtlijn onder de loep genomen en tekende 

Vewin de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water 

mee.

Bij deze editie van de Waterspiegel ontvangt u een flyer met daarin 

een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en mijl-

palen van het afgelopen jaar. 

In het complete jaarverslag leest u wat de drinkwatersector nog 

meer bezighield in het afgelopen jaar, en welke inzet en resultaten 

Vewin realiseerde. 

Benieuwd geworden? U leest ons jaarverslag op  

bit.ly/Vewinjaarverslag2018 

Nieuwe editie Hand-
boek Omgevingswet 
Het ‘Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van 

de openbare drinkwatervoorziening’ is geactualiseerd. Vewin onder-

steunt met dit handboek drinkwaterbedrijven en overheden bij de 

vraag hoe zij in de praktijk kunnen omgaan met de Omgevingswet. 

Het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorzie-

ning staat centraal in het handboek. Drinkwaterbedrijven zorgen 

voor de openbare drinkwatervoorziening in hun distributiegebied. 

De levering van drinkwater is een publieke taak op grond van 

de wet. Overheden dragen zorg, op basis van de Drinkwaterwet, 

de Kaderrichtlijn Water en de Omgevingswet, voor de duurzame  

veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. 

Het handboek is gericht op samenwerken aan de bescherming van 

de bronnen en infrastructuur voor de drinkwatervoorziening. Het 

vroegtijdig betrekken van drinkwaterbedrijven door overheden bij 

grote projecten, aanvragen van vergunningen of het opstellen van 

maatwerkvoorschriften blijkt in de praktijk goed te werken. 

Sinds de eerste uitgave van het handboek eind 2017 is de  

omgevingswetgeving gewijzigd en aangevuld. Daarom verschijnt 

nu een geactualiseerde versie van het handboek, inclusief een aan-

vullende beschrijving van de juridische verplichtingen voor drink-

wateractiviteiten zodra de Omgevingswet in werking treedt.

Download het handboek van de website van Vewin:  

bit.ly/handboekomgevingswet2019


