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Parlementair werkbezoek aan de drinkwatersector 

‘drinkwaterproductie  
is natuurbeheer’

Parlementariërs van drie Tweede Kamerfracties brachten 

maandag 27 mei jl. een werkbezoek aan de drinkwatersector op 

de productielocatie Scheveningen van dunea duin & Water. Na de 

inhoudelijke presentaties over de actuele drinkwaterdossiers door 

beleidsmedewerkers van Vewin bezochten de deelnemers  

de infiltratieplassen en enkele productiegebouwen.

In zijn welkomstwoord benadrukte gast-

heer Theo Schmitz, directeur van Vewin, 

nog eens dat schoon en betrouwbaar drink-

water voor de meeste mensen in Nederland 

heel gewoon is, maar dat er toch heel wat bij 

komt kijken om dat voor elkaar te krijgen. 

Dunea-directeur Piet Jonker gaf een inkijkje 

in de historie en de bedrijfsvoering van het 

drinkwaterwaterbedrijf. Hij stond stil bij 

het belang van de duinen voor de zoetwater-

voorziening van Nederland: niet alleen als 

kwaliteitsverhogende buffer, maar vooral 

als groot, desinfecterend zandfilter. 

Jonker benadrukte de symbiotische relatie 

tussen natuur en water: gezonde, soorten-

rijke natuur zorgt voor schoon water en 

andersom zorgt de drinkwatervoorziening 

voor natuur, door goed beheer en door 

groene gebieden te beschermen tegen 

verstedelijking. Hij nam van de gelegen-

heid gebruik om vraagtekens te stellen bij 

een plan van Staatsbosbeheer om Dunea 

– naast de toch al niet geringe erfpacht – 

aan te slaan voor beheerkosten voor het 

duin gebied. En dat terwijl het drinkwater-

bedrijf dat beheer juist zelf uitvoert. Deze 

kwestie onderstreept nog eens de noodzaak 

van het pleidooi van de drinkwatersector 

om als volwaardige natuurbeheerder te 

worden erkend.

Drinkwater en kwaliteit
Carla Dik-Faber (CU), André Bosman (VVD) 

en Henk van Gerven (SP) lieten zich in 

Scheveningen bijpraten over enkele actu-

ele drinkwaterdossiers. De conclusie – uit 

het recente RIVM-rapport ‘Bescherming 

drinkwaterbronnen’ – dat de kwaliteit 

van het oppervlaktewater en de helft van 

het grondwater in Nederland niet voldoet, 

leverde nog het meeste stof voor discussie. 

Vooral de hoge percentages knelpunten 

deed de wenkbrauwen van de Kamerleden 

omhooggaan. ‘Hebben jullie geen discussie 

met de bedrijven die ongewenste stoffen 

lozen?’, vroeg Carla Dik zich af, ook in 

het licht van toenemende hoeveelheden 

medicijnresten en hormonen in het opper-

vlaktewater. Theo Schmitz gaf aan dat de 

drinkwaterbedrijven inderdaad sterk plei-

ten voor zuivering bij de vervuilingsbron, 

dus door de producent van de ongewenste 

stoffen, maar dat dit in de praktijk nog te 

weinig gebeurt.

Ook vraagt Vewin de politiek om water-

schappen meer ruimte te geven om te 

investeren in zuivering voor deze stoffen. 
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Dit bracht Henk van Gerven op de vraag of 

de waterschappen en de drinkwaterbedrij-

ven eigenlijk niet zouden moeten fuseren. 

Schmitz beschreef hoe dat de waterschap-

pen momenteel een soortgelijke concentra-

tiebeweging door maken als eerder de drink-

waterbedrijven: die zagen tussen 1950 en 

2010 door fusies hun aantal teruglopen van 

ruim 200 tot 10. Er zijn nu 24 waterschappen 

en het einde van de fusiegolf in die sector is 

volgens Schmitz nog niet in zicht. 

Nederland verzaakt Europese plicht
Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water 

benadrukte Vewin dat de lidstaten in 

Artikel 7.3 hebben afgesproken de achter-

uitgang van waterkwaliteit te voorkomen 

en het niveau van de zuivering dat nodig 

is voor drinkwaterproductie te verlagen. In 

de praktijk is de situatie in Nederland pre-

cies andersom: de kwaliteit holt achteruit 

en de drinkwaterbedrijven moeten grotere 

zuiveringsinspanningen leveren voor het-

zelfde resultaat. Vewin vraagt daarom met 

klem om de KRW de komende vier jaar ade-

quaat te implementeren en de uitkomsten 

uit de gebiedsdossiers op te nemen in de 

Stroomgebiedbeheerplannen. Ook moeten 

er snel grondwaternormen komen voor de 

functie ‘drinkwatervoorziening’.

Omgevingswet komt dichterbij
Nu drinkwaterbeschermingsgebieden steeds 

meer worden ‘bedreigd’ door naderbij ko-

mende bebouwing, is het nodig dat er een 

grondslag komt om de drinkwatersector 

een rol te geven bij ruimtelijke ordening 

en ontwikkeling. Dit zou de vorm van 

een adviesrecht kunnen aannemen, bij de 

voorbereiding van visies, programma’s, 

plannen en verordeningen. In ieder geval 

moeten de betrokken bestuursorganen de 

bescherming van de drinkwaterbronnen 

laten meewegen bij hun afwegingen bij 

planvorming en vergunningverlening aan 

derden. 

Natuur en landbouw
Op het gebied van landbouw spelen ver-

schillende dossiers die de drinkwatervoor-

ziening raken. Na twee jaar is er met de 

tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 

nu eindelijk zicht op de uitvoering van de 

Kamermotie Grashoff, voor een verbod op 

glyfosaat. De drinkwaterbedrijven hebben 

het meeste last van dit middel, dat in 5 jaar 

132 maal een normoverschrijding liet zien! 

Vewin pleit er dan ook voor om chemievrij 

onkruidbeheer op te nemen in de Tweede 

Nota Duurzame Gewasbescherming, 

ook voor particulieren. Ten aanzien van 

het mestbeleid wil Vewin dat intrek-

gebieden voor waterwinning als apart 

toetsingsgebied worden benoemd in de 

Meststoffenwet, met als norm 50 mg/l. Nu 

worden de meetgebieden nog zó groot ge-

nomen, dat het gemiddelde goed uitkomt, 

terwijl er lokaal in drinkwaterintrekgebie-

den veel te hoge waarden van bijvoorbeeld 

nitraat worden gemeten. 

Bodem en infrastructuur
Schaliegas krijgt, ook politiek, op dit mo-

ment veel aandacht, maar er spelen meer 

zaken in de ondergrond. Zo vraagt Vewin 

aandacht voor een afwegingskader bij ruim-

telijke ordeningplannen in de ondergrond, in 

het kader van de Structuurvisie Ondergrond. 

Verder moet grondwaterbescherming als 

plicht voor decentrale overheden worden 

vastgelegd en moet er een normstelling voor 

grondwater komen; deze ontbreekt momen-

teel volstrekt. Ook op het gebied van bodem-

verontreiniging is een betere normstelling 

nodig: de huidige algemene normen zijn veel 

ruimer dan de drinkwaternorm.

Zeer verbaasd waren de Kamerleden bij het 

horen van de laatste Europese plannen in 

de EU-verordening Telecom. Netbeheerders 

worden verplicht hun netwerk open te 

stellen voor de uitrol van telecomkabels... 

Dit zou betekenen dat in rioolbuizen, 

maar ook in drinkwaterleidingen telecom-

kabels kunnen worden aangelegd. Behalve 

over de praktische uitvoerbaarheid, roept 

dit vooral vragen op over de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van het drinkwater als 

gevolg van vervuiling door het aanbrengen 

en aanwezig zijn van bekabeling in het 

drinkwater. Dit Commissie voorstel wordt 

nog behandeld in de Europese Raad en het 

Parlement. 

Beveiliging en crisismanagement
Op het gebied van veiligheid speelt mo-

menteel naast de evaluatie van de Wet 

Veiligheidsrisico’s vooral de voorgestelde 

meldplicht voor security breaches. De 

drinkwatersector wil geen extra meld-

plicht, maar aansluiting bij de bestaande 

meldplicht vanuit de Drinkwaterwet. Om 

overbelasting te voorkomen wil men alleen 

meldingen bij grote maatschappelijke ont-

wrichting. Ook zouden de meldingen niet 

onder de WOB moeten vallen.

Doelmatigheid en benchmark
Wat de drinkwaterbedrijven betreft, mag 

de samenwerking in de waterketen, zoals 

vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, 

flink versnellen. Vewin stelt voor om het 

gebruikte model bij het drinkwater ook 

toe te passen voor afvalwater: een schei-

ding tussen toezicht en uitvoering, verant-

woording aan provincies en gemeenten, en 

vooral: schaalvergroting. 

Ten aanzien van belastingen zijn er drie 

actuele topics: er moet zo snel mogelijk een 

wettelijke vrijstelling komen voor precario-

rechten op waterleidingen; de Belasting op 

Leidingwater moet worden afgeschaft en 

de huidige vrijstelling voor de vennoot-

schapsbelasting moet voor drinkwater-

bedrijven worden gehandhaafd.

Natuurbeheer en 
drinkwaterproductie
Na de inhoudelijke presentaties kregen de 

Kamerleden in het veld tekst en uitleg over 

de drinkwaterproductie op deze locatie. 

Dunea Duin & Water combineert in de 

Scheveningse duinen natuurbeheer, recre-

atie en drinkwaterproductie. Daardoor 

komen zaken als Natura 2000, KRW en 

de Drinkwaterwet hier op natuurlijke 

wijze bij elkaar. Al met al een geslaagd en 

nuttig werkbezoek, aldus de aanwezige 

Kamerleden. 


