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Briefadvies Adviescommissie Water

‘Betere waterkwaliteit is gezamenlijke opgave’

Afgelopen zomer heeft de Adviescommissie Water op verzoek van 

de minister van IenM een briefadvies opgesteld over waterkwaliteit. 

Het is de bedoeling van het ministerie om met de bouwstenen uit 

dit advies de nationale ambitie op het gebied van waterkwaliteit 

nader in te vullen. 

De Adviescommissie Water adviseert de minister van 

Infrastructuur en Milieu, gevraagd en ongevraagd. De 

Adviescommissie Water (AcW) bestaat uit Hans van der Vlist 

(voorzitter), Ineke Bakker, Hans Bressers, Lieve Declercq, Koos van 

Oord, Henk Jan Overbeek, Sybe Schaap en Harry van Waveren, en 

vergadert vijf keer per jaar. 

Bij de voorbereiding van adviezen kan de commissie zich laten bij-

staan door externe deskundigen. Ook kunnen desgewenst hoorzit-

tingen worden gehouden over beleidsuitvoering en ontwikkelingen 

op het gebied van waterbeheer. 

Elk jaar wordt een werkprogramma opgesteld, maar de uiteindelijke 

keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen 

en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de ter-

reinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en onderneemt, 

wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties.

Gezamenlijke opgave
Op hoofdlijnen constateert de commissie in haar briefadvies van  

15 juni jl. dat, om verbetering in de waterkwaliteit tot stand te bren-

gen, er een gezamenlijke opgave ligt voor het rijk, waterbeheerders, 

bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven en burgers. 

De AcW geeft het belang aan van een gezamenlijke aanpak in de 

hele keten; van de ontwikkeling en productie van stoffen, via het ge-

bruik tot aan de afvalfase. Voor geneesmiddelen krijgt een dergelijke 

ketenaanpak vorm. Voor andere problemen is dat ook nodig om te 

kunnen bepalen waar in de keten de meest effectieve maatregelen 

genomen kunnen worden. 

Daarnaast zijn drie zaken voor de drinkwatervoorziening belang-

rijk voor het oplossen van de opgaven: 

- handhaving; 

-  duidelijkheid over de taakinvulling van de overheden (met name 

wat betreft het grondwaterbeheer);

-  concrete invulling van de zorgplicht voor alle bestuursorganen.

Om daadwerkelijk voortgang te boeken, moeten partijen het eens 

worden over urgentie en taakverdeling. 

Daarvoor is een gezamenlijke nationale aanpak nodig, die volgens 

de AcW ook meer regie vanuit het ministerie vereist. In haar eindad-

vies later dit jaar zal de AcW nader ingaan op de te volgen strategie.


