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Aanvullende afspraken  
op Bestuursakkoord Water

Op 31 oktober zijn de aanvullende afspraken op het 

Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd. Hiermee krijgt  

dit succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwater

bedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan 

het regionale waterbeheer binnen het BAW. De nu gepresenteerde 

toekomstvisie is gebouwd op vier pijlers. De focus ligt op het benut

ten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen 

de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regio

nale samenwerking en de invoering van de Omgevingswet.

Toekomstbestendig
De drinkwatersector is blij met deze aanvulling. Meer afstemming 

en overleg creëerde sinds de inwerkingtreding van het BAW bij de 

betrokken overheden meer begrip voor de belangen en problemen 

van de drinkwatervoorziening. Overheden moeten bij nieuw beleid 

en regelgeving al in een vroeg stadium rekening houden met de 

drinkwatervoorziening. Met de aanvullende afspraken wordt deze sa

menwerking op enkele actuele thema’s toekomstbestendig gemaakt.

Doelmatiger werken
De vijf partijen binnen het Bestuursakkoord Water willen doelma

tiger werken. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot 

sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Met 

nieuwe gestelde doelen en aanvullende afspraken willen de partijen 

de samenwerking een nieuwe impuls geven. Het accent ligt in de 

komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het 

gebied van personele kwetsbaarheid. 

Integrale aanpak
De vijf partijen willen ook samenwerken bij het tegengaan van 

cybercrime, spionage en sabotage binnen de waterketen. Ze 

realiseren zich dat verstoring van systemen en processen grote 

gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, de veiligheid en 

de economie.

2021
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft grote gevol

gen voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector. Voor 

een juiste invulling en invoering is goed overleg belangrijk. Met de 

aanvullende afspraken wordt grotere aandacht voor en vastlegging 

van de zorgplichten van de overheden voor de drinkwatervoorzie

ning gestimuleerd. Afgesproken is dat de drinkwaterbedrijven wor

den betrokken bij de invoering van de aanvullende afspraken en de 

praktische uitwerking daarvan. 
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