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Ambities Nederlandse 
zoetwatervoorziening in kaart 

Een duurzame drinkwatervoorziening is onderdeel van een goede zoetwater-
strategie. Tijdens de eerste Nationale Bestuurlijke Conferentie Zoetwater in EYE 
Amsterdam heeft Vewin deze boodschap herhaald in het proces richting een 
helder Deltaprogramma Zoetwater. Op 23 januari jl. maakten bestuurders van 
gemeenten, provincies, waterschappen, rijk en gebruikers hun ambities voor de 
zoetwatervoorziening in de toekomst kenbaar, ter voorbereiding op de beslis-
sing van het Deltaprogramma Zoetwater (2015). 

Het Deltaprogramma bestaat uit drie nationale deelprogramma’s: Veiligheid, Zoet-
water, en Nieuwbouw & herstructurering. Het Deltaprogramma Zoetwater heeft de 
opdracht om een langetermijnstrategie te ontwikkelen voor een duurzame zoet-
watervoorziening in Nederland, die economisch doelmatig is. 

Vewin heeft tijdens de ontwikkeling van het Deltaprogramma Zoetwater de focus 
gelegd op de boodschap dat een duurzame drinkwatervoorziening onderdeel moet 
zijn van een goede zoetwaterstrategie. Tevens vindt Vewin dat naast de centrale 
regie van de overheid ook de positie van drinkwater in de verdringingsreeks ge-
handhaafd moet blijven. De verdringingsreeks geeft duidelijkheid over de wijze van 
waterverdeling in tijden van schaarste. Tijdens de conferentie bleek onduidelijkheid 
over de nationale ambities op het gebied waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Het Deltaprogramma Zoetwater zal op Prinsjesdag 2013 drie kansrijke zoet-
waterstrategieën presenteren met ambities, kortetermijnmaatregelen en een 
mogelijk voorzieningenniveau. Dit laatste verduidelijkt de verantwoordelijkheden 
van overheid, markt en gebruikers op het gebied van de zoetwatervoorziening in 
Nederland. In de volgende fase van het proces naar het Deltaprogramma Zoetwater 
zullen een voorkeursstrategie en de uiteindelijke Deltabeslissing Zoetwater voor-
gelegd worden aan de politiek. Dit gebeurt op Prinsjesdag 2014. In deze slotfase 
wordt de definitieve verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt 
en gebruikers gepresenteerd.

Vewin publiceert 
Tarieven overzicht 
drinkwater 2013
Vewin publiceert per medio maart 
de uitgave Tarievenoverzicht 
drinkwater 2013 op haar site. Dit 
overzicht is samengesteld in samen-
werking met de drinkwaterbedrij-
ven. Het bevat de in 2013 geldende 
tarieven voor aansluiting en levering 
van drinkwater in Nederland. 

Het overzicht is te  
downloaden via de website  
www.vewin.nl/publicaties.
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