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Vewin 
nieuws

Commissie m.e.r.:  
betere beoordeling nodig  
van schaliegasrisico’s  
voor drinkwater

Begin september heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies 

uitgebracht over het onderzoek dat het ministerie Economische Zaken wil doen naar de 

milieurisico’s van schaliegaswinning. Deze onafhankelijke commissie is bij wet ingesteld 

en adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.

De commissie vraagt om betere onderbouwing en uitwerking van de criteria om al dan niet 

op voorhand gebieden uit te sluiten. Ook wil de commissie duidelijkheid over bufferzones 

die rondom deze uitsluitingsgebieden worden ingesteld. Gevraagd wordt waarom borings-

vrije zones rond drinkwaterwinningen en strategische grondwatervoorraden niet op 

voorhand worden uitgesloten. De commissie constateert verder dat de dieptegrens van 

1.000 meter onder de uitsluitingsgebieden slechts een arbitraire grens is, die niet wordt 

onderbouwd. Het aspect drinkwater zal volgens de commissie expliciet beoordeeld 

moeten worden in de MER. De commissie verzoekt in te gaan op risico’s van lekkage 

van schaliegasputten en om uit te werken hoe eventuele lekkage naar het grondwater 

gemonitord kan worden.

Vewin ondersteunt dit advies van de Commissie m.e.r. en wil dat alle risico’s van schaliegas 

voor de drinkwatervoorziening worden uitgesloten. Alle gebieden die van belang zijn voor 

de drinkwatervoorziening, moeten daarom op voorhand uitgesloten worden voor winning 

van schaliegas. 

Rondetafelgesprek 
Omgevingswet: 
bescherm  
de drinkwater
voorziening
Op 10 september heeft de Tweede Kamer 

in haar rondetafelgesprek over de 

Omgevingswet adviseurs, overheden en 

maatschappelijke organisaties gehoord en 

bevraagd. Namens Vewin nam Piet Jonker 

deel aan dit gesprek. Voor drinkwater-

bedrijven is de Omgevingswet van belang 

vanwege de bescherming van de bronnen 

(grond- en oppervlaktewater) en het veilig-

stellen van de infrastructuur. 

Op grond van de Drinkwaterwet moeten 

bestuursorganen zorgen voor het veilig-

stellen van een duurzame openbare drink-

watervoorziening. Bij het uitoefenen van 

deze zorgplicht geldt de drinkwatervoor-

ziening als dwingende reden van groot 

openbaar belang. 

Jonker pleitte daarom voor het opnemen in 

de Omgevingswet van een kapstok voor het 

waarborgen van de duurzame veiligstelling 

van de openbare drinkwatervoorziening, 

waar dat onderwerp raakt aan de fysieke 

leefomgeving. Op die manier is het voor 

bestuursorganen helder dat drinkwater-

belangen moeten worden meegewogen. Dit 

kan door in het hoofdstuk over taken en 

bevoegdheden van bestuursorganen in het 

rijtje van belangen ook het waarborgen van 

de veiligstelling van de duurzame drink-

watervoorziening op te nemen. Jonker 

verwees bij zijn pleidooi naar de recente 

moties Smaling en Jacobi/Van Veldhoven, 

die in dezelfde richting wijzen.

Vewinbestuurslid Piet Jonker (Dunea)


