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prijs per eenheid 

totaalprijs 

Waterkwaliteit  

De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater voldoet niet altijd voor de bereiding van drinkwater, met innamestops 
als gevolg. Dit wordt veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, oude bodemverontreinigingen, verstedelij-
king, maar ook door nieuwe stoffen waarvoor nog geen normen gelden, zoals geneesmiddelen. Extra inzet bij genees-
middelen, nitraat en gewasbeschermingsmiddelen is nodig om de chemische waterkwaliteit op orde te krijgen. Deze 
ambitie moet opgenomen worden in het Nationaal Waterplan 2. Ook bij de uitwerking van de Deltabeslissingen moet 
expliciet aandacht besteed worden aan de waterkwaliteit en het behalen van de Europese KRW-normen.  Rijksregie 
met een integraal nationaal programma gericht op geneesmiddelen en water is  noodzakelijk.   
 Meer ambitie voor waterkwaliteit in Nationaal Waterplan 2 met bv. door het  Rijk op te stellen Nationale Nota 

Ketenaanpak geneesmiddelen 
 
Innovatief waterproject 

Drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied nemen het initiatief tot een innovatief project Schone 
Maaswaterketen, door het biologisch verwijderen van geneesmiddelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Als dit 
mogelijk blijkt, dalen de kosten voor het verwijderen van microverontreinigingen aanzienlijk en dalen de concentraties 
in oppervlaktewater. Minister Schultz heeft in juni bij  het AO Water aangegeven een pilot in een regio met hoge 
concentraties geneesmiddelen te willen ondersteunen.  
 Financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor pilotproject Schone Maaswaterketen 
 
Integrale herziening bodembeleid 

In de brief aan de Tweede Kamer over de mid-term review van het Bodemconvenant (Kamerstuk 30015 nr 48) kondigt 
de Minister nieuwe afspraken aan om de transitie van het bodembeleid vorm te geven. Daarbij wordt de overgang 
gemaakt van saneren naar beheren en wordt de zorg voor de bodemkwaliteit onderdeel van het ruimtelijk beleid voor 
de ondergrond. Hierbij zal mogelijk ook decentralisatie plaatsvinden van taken, bevoegdheden en budgetten. Vewin wil 
dat in deze uitwerking van afspraken in het convenant ook de zorgplicht van overheden voor veiligstelling van bronnen 
voor de drinkwatervoorziening goed wordt verankerd. Vewin wil als belanghebbende partij betrokken zijn in de uitwer-
king van dit beleid en dat in het nieuwe Convenant Bodem & Ondergrond de resultaatsverplichting wordt opgenomen 
dat uiterlijk in 2020 alle bodemverontreinigingen die knelpunten veroorzaken voor de drinkwatersector zijn weg-
genomen. 
 Veranker de zorgplicht voor veiligstelling van drinkwaterbronnen in de kaders voor het nieuwe bodembeleid en in 

het nieuwe Convenant Bodem en ondergrond 
 
Financiering waterbeheer 

Het Ministerie van I&M laat onderzoek uitvoeren naar de financiering van het Nederlandse waterbeheer.  Waar water 
wordt vervuild, worden de kosten hiervan lang niet altijd door de vervuiler vergoed. De landbouw, industrie 
(geneesmiddelen bv.) zorgen voor overschrijding van de wettelijke norm en dragen onvoldoende bij aan de kosten. De 
drinkwaterbedrijven moeten extra zuiveren voor het schoonmaken van de grondstof, waardoor een deel van de kosten 
worden gedragen door de drinkwaterconsument in plaats van de vervuilers.  
 Kosten van milieuvervuiling bij veroorzakers leggen door invoeren van het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
 
STRONG: Structuurvisie Ondergrond 

Drinkwater is aangewezen als nationaal belang. De verankering daarvan moet plaatsvinden in STRONG met een 
ruimtelijk afwegingskader voor ondergrondse ordening. Drinkwaterwinning moet daarbij prioriteit krijgen. In de 
Waterwet is al een verdringingsreeks opgenomen voor watervragende functies. Deze kan worden verbreed naar 
vraagstukken over ruimteverdeling in de ondergrond.  
 Geef in de verdringingsreeks voor de ondergrond  in STRONG drinkwater prioriteit 
 
Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Drinkwater 

De Tweede Kamer heeft voor de zomer de Beleidsnota Drinkwater vastgesteld. In de Beleidsnota staan acties be-
noemd waarvoor het ministerie van I&M een Uitvoeringsprogramma opstelt. Er staan o.a. acties in die nog in 2014 
zouden worden opgepakt. Het is van belang dat dit programma binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. 
 Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Drinkwater begin 2015 naar de Tweede Kamer 

 


