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Industriecommissie Europees  
Parlement: geen kabels in  
drinkwaterinfrastructuur
Als het aan de Industriecommissie van het Europees Parlement ligt, komen er geen telecom-

kabels in drinkwaterleidingen. Dit blijkt uit een stemming van de EP Industriecommissie. 

Aanleiding van de stemming is een ontwerpverordening die Eurocommissaris Kroes in 

het kader van de Digitale Agenda heeft uitgebracht (zie pagina 4 in deze Waterspiegel). 

Deze verplicht drinkwaterbedrijven, riool- en gasnetbeheerders om toegang te verlenen 

tot hun leidingen voor de uitrol van telecomkabels, om zo de kosten voor de aanleg van 

telecommunicatienetwerken te verlagen. In lijn met de Industriecommissie vindt Vewin 

dit ongewenst vanwege de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Vewin is hierover ook in 

gesprek met de Raad van Ministers en de Europese Commissie. Drinkwater moet uitgeslo-

ten worden van de werking van de verordening. 

Ontoelaatbare risico’s
De ontwerpverordening verplicht drinkwaterbedrijven om op elk binnenkomend verzoek 

van telecombedrijven een ‘redelijk aanbod’ te doen. Vewin is van mening dat dit ontoe-

laatbare risico’s oplevert voor de chemische en microbiologische betrouwbaarheid en dus 

de kwaliteit van het drinkwater. Het inbrengen van kabels in leidingen is een ernstige 

besmettingsbron voor het drinkwater. Bovendien kunnen uit die ingebrachte kabels che-

mische stoffen vrijkomen en in het water terechtkomen. Deze stoffen kunnen schadelijk 

zijn voor de gezondheid of aanleiding geven tot groei van bacteriën. Kabels in drinkwater-

leidingen verhinderen ook het normale functioneren van het drinkwaternet, bijvoorbeeld 

doordat afsluiters niet meer gebruikt kunnen worden. Reparaties bij leidingbreuken zul-

len ernstige vertraging oplopen en leiden tot overlast voor de klant.

EP-ers: onafhankelijk orgaan instellen om dispuut te beoordelen
Europarlementariërs hebben wijzigingsvoorstellen ingediend om drinkwater uit de tekst 

te halen. Op 28 november stemde de Industriecommissie van het Europees Parlement 

hierover. Ook willen Europarlementariërs dat er, in het geval van een dispuut, een on-

afhankelijke organisatie wordt aangesteld met kennis van zaken – in het bijzonder op 

het gebied van water – die meningsverschillen kan beslechten. Deze voorstellen werden 

aangenomen. Begin 2014 zal het hele Europees Parlement hierover stemmen. 

Europese Commissie: in beraad
De Europese Commissie blijft vooralsnog bij haar standpunt dat een volledige uitsluiting 

van één sector niet gewenst is en dat bedrijven op individuele basis moeten kunnen beslui-

ten al dan niet op een ‘redelijk aanbod’ in te gaan. Volgens de Commissie biedt het voorstel 

hiertoe genoeg mogelijkheden. Vewin heeft de bezwaren nogmaals onder de aandacht 

van de Europese Commissie gebracht. De Commissie beraadt zich nu op haar positie in de 

onderhandelingen.

Onduidelijkheid draagvlak Raad van Ministers
Ook de Raad van Ministers behandelt dit onderwerp. Nederland zet bij de Raad in op uit-

sluiting van drinkwater in het voorstel en wordt hierbij gesteund door een aantal andere 

lidstaten. Het is nog niet duidelijk of hiervoor een meerderheid bestaat.
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