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Geachte mevrouw Schippers,

Bijlagen

CC

Graag vragen wij, met het oog op uw werkzaamheden als informateur, uw aandacht voor het volgende.
Drinkwater is een eerste levensbehoefte voor mens en dier, bovendien is water ook een belangrijke
grondstof voorde industrie. De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren op ruim 8 miljoen adressen
continu smaakvol kraanwater van onberispelijke kwaliteit. Drinkwater uit de kraan klinkt zo vanzelfspre-
kend in Nederland, maar dat is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten steeds meer inspanningen verrich-
ten om schoon, gezond en betaalbaar drinkwater te leveren. Dat komt omdat de kwaliteit van de bronnen
—grond- en oppervlaktewater —onder druk staat. Nederland voldoet dan ook nog niet aan de kwaliteits-
eisen voor grond- en oppervlaktewater zoals afgesproken in de (Europese) Kaderrichtlijn Water.

Tegen deze achtergrond brengen wij graag twee onderwerpen onder uw aandacht die in de komende
kabinetsperiode extra aandacht vragen:
- de noodzaak van een impuls voor schoner water
- verlaging van de belastingdruk op water

Ten eerste: de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater vraagt om een stevige impuls. Wat er niet in
zit, hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden. Met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is in 2016
een flinke stap vooruit gezet. Het komt nu aan op uitvoering én — op onderdelen — om meer ambitie, in het
bijzonder op het gebied van:
- overbemesting: overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven, met
name bij kwetsbare grondwaterwinningen in agrarische gebieden op de uitspoelingsgevoelige zandgron-
den van de zuidelijke en oostelijke provincies. Bij tientallen grondwaterwinningen vinden normoverschrij-
dingen plaats. Dit leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of
winningen moeten sluiten en verplaatsen. Daarom stellen we voor om de nitraatnorm van 50 mg/I (ge-
middeld ín het ondiepe grondwater) specifiek te laten gelden voor intrekgebieden van grondwaterwinnin-
gen voor drinkwaterproductie. Daarnaast zijn doelgerichte aanvullende maatregelen nodig in grondwater-
beschermingsgebieden om nitraatemissies naar het grondwater te verlagen en normoverschrijdingen te
voorkomen.
- chemische gewasbeschermingsmiddelen: grond- en oppervlaktewater moeten via de toelating en het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden beschermd tegen de risico's ervan. Vewin is blij met
het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Binnen de landbouw is het van belang
dat effectieve maatregelen breder worden ingezet, bijvoorbeeld het inrichten van bufferzones en emissie-
reducerende technieken
- nieuwe stoffen in het grond- en oppervlaktewater afkomstig van de industrie of uit medicijnresten in het
water: drinkwaterbedrijven mogen geen grond- en oppervlaktewater innemen voorde productie van drink-
water als de kwaliteit niet aan bepaalde eisen voldoet. Maatregelen zijn nodig in het kader van vergun-
ningverlening en normenkaders voor drinkwaterbedrijven en waterbeheerders moeten beter op elkaar
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aansluiten. Het ministerie van IenM heeft de ketenaanpak geneesmiddelen gestart. Vewin vindt deze
aanpak van belang om de aanwezigheid van medicijnresten in drinkwaterbronnen zoveel mogelijk te
voorkomen. Verschillende drinkwaterbedrijven zijn nu al genoodzaakt hun zuivering uit te breiden om de
medicijnresten uit het water te zuiveren. De drinkwatersector dvaagtgraag bij aan de ketenaanpak, onder
andere via onderzoek naar efficiënte zuivering.

Ten tweede: verlaging van de belastingdruk op water. Sinds 2000 wordt er belasting op leidingwater
(BoL) geheven. Dit ondanks het feit dat drinkwater een primaire levensbehoefte is. De effectiviteit van het
belasten van water als regulerend instrument op het gebruik van water is nihil. Uit onderzoek naar het
watergebruik bij mensen thuis blijkt dat de BoL geen invloed heeft op het gebruik en dus niet het beoogde
milieu-effect sorteert.
Afschaffing van de BoL betekent een lagere belastingdruk op deze primaire levensbehoefte. Voor een
gemiddeld gezin betekent dit een lastenverlichting van € 33,- (ex. BTW) per jaar.
Afschaffing van de BoL past bovendien in de trend om allerlei kleine belastingen af te schaffen die relatief
veel uitvoeringslasten en administratie met zich meebrengen, zowel bij de Belastingdienst als bij de drink-
waterbedrijven.
De fractievoorzitters in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66 en Groen Links ontvangen een afschrift
van deze brief (zie ook: www.vewin.nl).

Te allen tijde bereid u nadere informatie te verschaffen,

Met vriendelijke groet,

prof.dr. C.P. Veerman
voorzitter
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