
Lobby-agenda
2022-2023



Lobby-agenda 2022-20232

Inhoudsopgave

Voorwoord  4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  7
Implementatie Beleidsnota Drinkwater  8
Water en Bodem sturend  9
Kaderrichtlijn Water  10
Medicijnresten  11
Opkomende stoffen  12
PFAS en EFSA  12
Handelingskader PFAS  13
Drinkwaterrestricties  14
Waterveiligheid  14
Implementatie herziening Europese richtlijn voor Netwerk- en 
Informatiebeveiliging (NIB)  15
Leveringsplicht/zorgplicht  16
WACC  17

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  19
Waterbeschikbaarheid en woningbouw  20
Bewust en zuinig watergebruik  21
Bodemverontreiniging  22
Infrastructuur  23

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 25
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)  26

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  29
Nitraat  30
Bestrijdingsmiddelen  31

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  33
Omgevingsbeleid  34
Bodem en ondergrond  35

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  37
Energietransitie  38
Mijnbouw / Bodemenergie  39

Ministerie van Financiën  41
Belastingdruk  42

Ministerie van Justitie en Veiligheid  45
Implementatie van Europese richtlijn voor veerkracht van kritische 
entiteiten (CER-richtlijn)  46
Cybersecurity  47

Europese Unie  49
Stedelijk Afvalwater  50
Industriële Emissies  51
Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden  52
REACH, CLP  53
Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn  54
EU-Bodemrichtlijn  55

Afkortingen  56

Contactpersonen Vewin 58

Watervoorzienings gebieden 63

Lobby-agenda 2022-2023 3



Lobby-agenda 2022-20234

Voorwoord 

‘Het drinkwater van morgen 
vraagt vandaag actie!’

Dat is kort samengevat de oproep waarmee de drinkwatersector in de eerste 
helft van 2022 aandacht heeft gevraagd voor het veiligstellen van de toekomst 
van ons drinkwater. 

De Nederlandse drinkwaterbedrijven – verenigd in Vewin – moeten steeds 
meer inspanningen verrichten voor het uitvoeren van hun kerntaak: het continu 
(24x7) voorzien van ruim 8 miljoen huishoudens en bedrijven van gezond, lekker 
en betaalbaar kraanwater en het daarmee leveren van een belangrijke bijdrage 
aan de volksgezondheid en een goed vestigingsklimaat. Dat komt omdat de 
beschikbaarheid, kwaliteit én benutbaarheid van de drinkwaterbronnen – grond- 
en oppervlaktewater – onder toenemende druk staan. 

De drinkwaterbedrijven staan voor de opgave de 900.000 nieuwe woningen die 
het kabinet wil bouwen tot 2030 en nieuwe bedrijvigheid tijdig van drinkwater 
te voorzien. Vrijwel alle drinkwaterbedrijven moeten daartoe al vóór 2030 
hun productiecapaciteit vergroten. Dat lukt alleen als – snel – meer werk 
wordt gemaakt van het aanwijzen en beschermen van nieuwe bronnen voor 
drinkwater, en als drinkwaterbedrijven in staat worden gesteld om nieuwe én 
bestaande bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Dat vraagt om ruimte waar 
het gaat om vergunningen en financieringsmogelijkheden.

Het is daarom zaak dat de beschikbaarheid en bescherming van voldoende 
drinkwaterbronnen volwaardig worden meegenomen in het programma 
‘Water en Bodem sturend’, dat de drinkwaterbedrijven vanaf het begin aan 
tafel zitten bij plannen en realiseren van de grote woningbouwopgave en de 
(gebiedsgerichte) uitwerking van het programma NOVEX en dat de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat in overleg met de andere overheden en de 
drinkwatersector regie voert om de toekomstige drinkwatervoorziening zeker 

te stellen. Om voldoende financieringsruimte te scheppen moet de WACC 
regelgeving – zoals afgesproken – worden herijkt. 

Met de nu afgesproken maatregelen is het niet waarschijnlijk dat de doelen van 
de Kaderrichtlijn Water voor drinkwaterbronnen in 2027 worden gehaald. Vewin 
bepleit met het nemen van extra actie niet te wachten op de tussenevaluatie 
van 2024, maar daar nu al mee te starten. Het NPLG en de daarbij horende 
gebiedsprogramma’s bieden daartoe zeker kansen. De geldende doelen voor het 
terugdringen van de belasting van nitraat en bestrijdingsmiddelen in drinkwater-
bronnen moeten daarom worden verankerd als te realiseren doelen in het NPLG. 

De standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers die in het 
politieke jaar 2022-2023 op de agenda staan, vindt u in deze Lobby-agenda. 
De standpunten van de drinkwatersector worden door Vewin, in nauwe samen-
spraak met de 10 leden, geformuleerd. Vewin draagt deze uit, in Den Haag en 
in Brussel. 

De agenda is geordend naar de ‘Haagse’ ministeries en de Europese Unie. 
De standpunten van Vewin zijn als position papers terug te vinden op onze 
website (vewin.nl/standpunten). Op deze site kunt u zich ook abonneren op het 
opinieblad Waterspiegel en onze nieuwsbrief en kunt u de PDF van de Lobby-
agenda 2022-2023 en van andere Vewin-publicaties downloaden. Natuurlijk kunt 
u ons ook volgen op social media.
Uiteraard zijn wij graag bereid de standpunten nader toe te lichten; zie het 
overzicht van de contactpersonen per onderwerp vanaf pagina 58.
Aarzel niet om ons te benaderen.

Hans de Groene, Directeur Vewin
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Implementatie Beleidsnota Drinkwater 

Zorg via de implementatie- en uitvoeringsagenda van de Beleidsnota 
Drinkwater voor goede afspraken om de duurzame veiligstelling van de 
openbare drinkwatervoorziening te verzekeren. 
De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister iedere zes jaar een ‘beleidsnota 
inzake de openbare drinkwatervoorziening’ vaststelt. In april 2021 is de 
nieuwe Beleidsnota Drinkwater gepubliceerd. De nota benoemt op hoofdlijnen 
de juiste prioriteiten voor het duurzaam veiligstellen van de openbare 
drinkwatervoorziening op het vlak van onder andere bescherming en verbetering 
van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende 
financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur. De thema’s 
die de nota inventariseert worden uitgewerkt in de in 2022 vastgestelde 
Implementatie- en Uitvoeringsagenda. Het is zaak dat deze uitwerking 
voortvarend wordt opgepakt en in nauw overleg met de drinkwatersector 
resulteert in concrete acties en afspraken met het Rijk en de andere overheden 
die de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening 
voor de lange termijn verzekeren. Daarbij dient het mogelijk te zijn nieuw 
opkomende vraagstukken te agenderen, zoals de groeiende problemen met 
vergunningverlening. 

i  Implementatie- en uitvoeringsagenda Beleidsnota Drinkwater

 Arjen Frentz, Mirja Baneke

Water en Bodem sturend 

Zorg via programma Water en Bodem sturend voor klimaatrobuust 
watersysteem met prioriteit voor beschikbaarheid en kwaliteit 
drinkwaterbronnen. 
De droge zomers van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het 
huidige watersysteem tegen de grenzen aanloopt. Drinkwaterbedrijven 
en waterschappen bepleiten daarom de transitie naar een klimaatrobuust 
watersysteem. Het nieuwe programma ‘Water en Bodem sturend’ biedt 
daarvoor kansen. Ruimtelijke keuzes moeten gemaakt worden op basis van 
kansen en bedreigingen voor het watersysteem. De focus moet liggen op 
het beter vasthouden van grond- en oppervlaktewater en op het realiseren 
en behouden van een goede waterkwaliteit. Overheden moeten afspraken 
maken over een geordende ondergrond, gericht op behoud en herstel van 
de grondwatervoorraad, gekoppeld aan het bovengronds gebruik. Voor de 
drinkwatervoorziening is essentieel dat de beschikbaarheid van voldoende 
drinkwaterbronnen en de bescherming van de kwaliteit ervan volwaardig 
wordt meegenomen in de uitwerking van het principe dat water de ruimtelijke 
ordening stuurt. 

i  Programma Water en Bodem sturend 

 Mirja Baneke
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Kaderrichtlijn Water 

Zet alles op alles om de KRW-doelen uiterlijk in 2027 te halen, conform 
de KRW-hoofddoelstelling. 
De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk en 
is de afgelopen jaren niet significant verbeterd, aldus het RIVM-rapport 
Staat Drinkwaterbronnen (2020). De doelen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) moeten in 2027 gehaald zijn, maar zijn nog lang niet binnen 
bereik. Met het maatregelenpakket van de Stroomgebiedbeheerplannen 
en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is doelbereik in 2027 voor de 
drinkwaterbronnen naar verwachting niet mogelijk. Het is zaak niet te wachten 
op de geplande tussenevaluatie van 2024 en snel inzichtelijk te maken welk 
aanvullend maatregelenpakket nodig is om de KRW-doelen wel tijdig te kunnen 
halen. Daarbij moeten de kansen die het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG) en de daarbij horende gebiedsprogramma’s biedt, worden 
benut. De bijbehorende uitvoeringsprogramma’s van de gebiedsdossiers 
voor drinkwaterproductie zijn daarbij belangrijk, zodat een samenhangend 
totaalpakket ontstaat. Het Rijk moet regie voeren op de voortgang van 
de uitvoering van het maatregelenpakket en op tijdige doelrealisatie bij 
drinkwaterbronnen. 

i  Kaderrichtlijn Water, Stroomgebiedbeheerplannen, Gebiedsdossiers 

 Mirja Baneke

Medicijnresten 

Stimuleer naast bronmaatregelen aanpak van medicijnresten door 
verbeterde rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
Ruim 95% van de medicijnresten in oppervlaktewater komt van RWZI’s. In het 
oppervlaktewater vormen ze een bedreiging voor de bronnen van drinkwater 
en de ecologie. Een hotspotanalyse toont welke RWZI’s qua medicijnresten 
een relatief grote invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit en de 
kwaliteit van drinkwaterbronnen. In de Ketenaanpak Medicijnresten uit 
Water werken overheden, de zorgsector, de farmaceutische industrie en 
de watersector samen aan het terugdringen van medicijnresten in water. 
Belangrijk onderdeel hiervan is dat de zuivering van in elk geval 14 RWZI’s wordt 
uitgebreid om medicijnresten te verwijderen. Parallel wordt beproefd welke 
zuiveringstechniek het meest efficiënt is. Aansluitend is het mede vanuit een 
stroomgebiedbenadering nodig te prioriteren welke RWZI’s wanneer worden 
uitgebreid. Daarnaast is aandacht voor bronaanpak nodig, zoals via de Green 
Deal Duurzame Zorg. Het doel is het verminderen van emissies naar water 
via bewuster gebruik en het voorschrijven van minder belastende middelen, 
inclusief het terugdringen van röntgencontrastmiddelen in water via bijvoorbeeld 
het gebruik van plaszakken.

i  Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

 Harrie Timmer
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Opkomende stoffen 

Voorkom risico’s van opkomende stoffen in water door verbeterde 
uitvoering en verder geïntegreerde regelgeving, Europees en nationaal. 
Afgelopen jaren zijn via de Structurele aanpak opkomende stoffen stappen 
gezet om het beleid van vergunningverlening voor lozingen op water te 
verbeteren. Belangrijk is nu de uitvoering. De beloofde voortgang rond de 
herziening van lozingsvergunningen van Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) lijkt te 
stagneren. Volgens Vewin moet de praktijk van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) beter. Om dit ook op Europese schaal te optimaliseren biedt 
de lopende herziening van de Richtlijn Industriële Emissies aanknopingspunten. 

i  Structurele aanpak opkomende stoffen

 Harrie Timmer

PFAS en EFSA 

Verbied productie, gebruik en lozing van PFAS volledig en zo snel mogelijk. 
Het RIVM heeft in juni 2021 de inzichten van de Europese Voedselveiligheids-
autoriteit (EFSA) vertaald naar aanbevelingen voor drinkwater. Helder is dat 
de totale inname van PFAS via voedsel, lucht, bodem en drinkwater naar 
beneden moet. 

Vewin maakt zich zorgen over de verspreiding van PFAS in het milieu, waaronder 
de bronnen voor drinkwater, omdat ze daaruit vrijwel niet verwijderd kunnen 
worden. Bronaanpak is de enige juiste manier om te voorkomen dat een 
persistente stofgroep als PFAS in het milieu en drinkwater terecht komt. Deze 
bronaanpak is bewezen effectief en principieel/juridisch (Kaderrichtlijn Water) 
de enige weg om de inname van PFAS vanuit de verschillende innameroutes te 
beperken. Vewin pleit daarom voor een Europees en nationaal verbod van PFAS 
en het zo spoedig mogelijk herzien van alle vergunningen van PFAS-lozingen, 
met het doel deze lozingen tot nul terug te brengen.

i  REACH

 Harrie Timmer

Handelingskader PFAS 

Verzeker bescherming van drinkwaterbronnen in het handelingskader PFAS. 
Het handelingskader PFAS geeft toepassingswaarden voor verschillende 
bodemfunctieklassen en voor toepassingen in oppervlaktewater. EFSA 
heeft nieuwe inzichten over de risico’s van PFAS in voedsel en drinkwater 
opgeleverd. Op basis daarvan kan volgens Vewin geen sprake meer zijn van een 
generieke vrijstelling van toepassingen van PFAS-houdende grond/ bagger in 
oppervlaktewater. De in het handelingskader voorgestelde voorwaarden moeten 
zodanig zijn dat een verbetering van de waterkwaliteit wordt gerealiseerd. 
Dat betekent dat de toepassingswaarden in ieder geval lager moeten zijn 
dan de herverontreinigingsniveaus. Alle toepassingen van PFAS-houdende 
grond en bagger in oppervlaktewater moeten individueel beoordeeld worden 
waarbij effecten op innamepunten voor drinkwater zijn uitgesloten. Vanwege 
uitspoelingsrisico’s van PFAS naar grondwater geeft het handelingskader regels 
voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is gewenst om de 
regels te verbreden naar waterwingebieden, boringvrije zones en reserves voor 
de toekomst. Herplaatsing van buiten die gebieden afkomstige PFAS-houdende 
grond moet daar worden uitgesloten. 

i  Handelingskader PFAS 

 Rob Eijsink
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Drinkwaterrestricties 

Pas Drinkwaterwet aan om handhaafbare drinkwaterrestricties mogelijk te 
maken als uiterste crisismaatregel om continuïteit drinkwatervoorziening 
te borgen.
In droge en warme zomers (in combinatie met een eventueel incident 
met ongewenste stoffen in oppervlaktewateren), kan het noodzakelijk 
zijn om het drinkwatergebruik door burgers en/of bedrijven te beperken. 
Drinkwaterbedrijven zullen hiertoe kun klanten oproepen, maar zij kunnen dit in 
het uiterste geval niet afdwingen en handhaven. 
Wanneer de continuïteit van de drinkwatervoorziening in gevaar dreigt te 
komen en de maatregelen van drinkwaterbedrijven niet meer volstaan, is het 
noodzaak dat de overheid dit wél kan. Daarom pleit Vewin voor aanpassing van 
de Drinkwaterwet om de minister van IenW de mogelijkheid en handvatten te 
bieden om drinkwaterrestricties op te leggen en te handhaven. Hierbij zijn de 
drinkwaterbedrijven de vragende partij en adviseren over het type restricties. De 
drinkwatersector wil nauw betrokken worden bij de gewenste wetsaanpassing 
en verdere uitwerking van het stelsel van restricties. 

i  Drinkwaterwet

 Sabine Gielens

Waterveiligheid 

Houd bij vaststellen van hoogwaterbeschermingsniveaus expliciet 
rekening met aanwezigheid van vitale infrastructuur én gevolgschade. 
In het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, heeft 
de overheid de ambitie gesteld dat het risico op verstoring van de 
drinkwatervoorziening door overstromingen minimaal is. Hiertoe moeten 
overheid en drinkwaterbedrijven de nodige maatregelen treffen. Inzet van 
Vewin is dat de overheid de prioriteit legt bij het voorkomen van- of het zoveel 
mogelijk reduceren van het risico van overstromingen. Bij het vaststellen 
van de hoogwaterbeschermingsniveaus dient niet alleen gekeken te worden 
naar de aanwezigheid van infrastructuur van vitale aanbieders maar vooral 
naar de gevolgschade van uitval van die infrastructuur. Uitval van bijvoorbeeld 
een productielocatie voor drinkwater in het westen leidt al snel tot uitval van 
de levering van drinkwater aan meer dan een miljoen mensen. De impact 

daarvan op de openbare orde, de volksgezondheid, welzijn en welvaart 
moet expliciet worden meegewogen bij het (opnieuw) vaststellen van de 
hoogwaterbeschermingsniveaus.

i  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Deltaprogramma Waterveiligheid

 Sabine Gielens

Implementatie herziening Europese richtlijn 

voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB) 

Leg bewijslast van aantoonbare zorgplicht voor netwerk- en informatie-
beveiliging bij aanbieders van essentiële diensten. 
In Europa is de herziene Europese richtlijn voor netwerk- en informatie-
beveiliging aangenomen (NIB2). Doel van de richtlijn is het verhogen van 
het niveau van cyberbeveiliging in de EU, door onder andere uitbreiding van 
de scope en reikwijdte van de huidige richtlijn. Voor de drinkwatersector 
betekent dit onder meer een uitbreiding van de aantoonbare zorgplicht, van 
Procesautomatisering (PA) naar ook Kantoorautomatisering (KA). Zoals ook bij 
de PA, wenst de sector zelf zorg te dragen voor de bewijslast. Dit sluit aan bij 
de reeds bestaande controle-processen binnen de bedrijven en vermindert de 
toezichtslast aan de zijde van de toezichthouder. De zorgplicht voor de KA willen 
de bedrijven aantoonbaar maken via het bestaande wettelijke leveringsplan, 
aangevuld met audits / reviews op hun risicogebaseerde control-frameworks 
voor KA-beveiliging. Deze frameworks zijn gebaseerd op internationaal erkende 
normen. 

i  Herziening Europese richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging 

 Sabine Gielens
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Leveringsplicht/zorgplicht 

Bevestig de wettelijke leveringsplicht en zorgplicht van de drinkwater-
voorziening aan bedrijven. 
Bevolkingsgroei en woningbouw gaan met groei van bedrijvigheid gepaard, 
waarvoor ook drinkwater nodig is. De minister heeft aan de Tweede Kamer 
het belang aangegeven van drinkwaterleveringen aan het bedrijfsleven. Hij 
heeft daarbij echter tegelijkertijd de reikwijdte van de leveringsplicht van de 
drinkwaterbedrijven - en daarmee de zorgplicht van overheden – beperkter 
geïnterpreteerd dan eerder. Vewin wijst op de in de Drinkwaterwet verankerde 
wettelijke leveringsplicht van drinkwaterbedrijven en zorgplicht van overheden 
voor volksgezondheid, welzijn én welvaart. De drinkwatervoorziening is een 
voorwaarde zonder welke bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid 
niet mogelijk zijn. Tot nu toe heeft er nooit twijfel aan bestaan dat de wettelijke 
leveringsplicht en zorgplicht ook betrekking hebben op de levering van 
drinkwater aan bedrijven (zie Memorie van Toelichting Drinkwaterwet). Vewin 
maakt zich zorgen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht 
en de mogelijke gevolgen daarvan voor de invulling van de zorgplicht door 
overheden voor de drinkwatervoorziening aan bedrijven. Vewin bepleit 
handhaving van de bestaande interpretatie van de wet. 

i  Drinkwaterwet 

 Hendrik Jan IJsinga

WACC 

WACC-regelgeving mag grote investeringsopgave niet in de weg staan. 
Komende jaren moet fors meer geïnvesteerd worden in de drinkwater-
voorziening om de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater te kunnen 
blijven garanderen. Om de sterk stijgende investeringsopgave te financieren 
moeten drinkwaterbedrijven de komende jaren meer inkomsten genereren, 
mede vanwege aangescherpte financieringsvoorwaarden op de (inter)
nationale kapitaalmarkt. De WACC-regelgeving stelt een maximum aan de 
vermogenskosten (eigen en vreemd vermogen) die drinkwaterbedrijven in 
hun tarieven mogen doorberekenen en limiteert zo de inkomsten van de 
drinkwaterbedrijven. De recente lichte verhoging van de WACC heeft voor de 
korte termijn enige financieringsruimte gebracht, maar op de langere termijn 
kan de drinkwatersector minder investeren dan verenigbaar is met de wettelijke 
taken en de leveringszekerheidsplicht van de drinkwaterbedrijven. De huidige 
WACC-regelgeving is daarom snel toe aan herijking. Voor het veiligstellen van 
de toekomstige drinkwatervoorziening is regelgeving nodig die structureel beter 
rekening houdt met de werkelijke financieringspraktijk en investeringsopgave 
van de drinkwaterbedrijven.

i  Drinkwaterwet

 Hendrik Jan IJsinga
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Bewust en zuinig watergebruik 

Neem bewust en zuinig watergebruik op in Bouwbesluit
Betrouwbaar en voldoende drinkwater uit de kraan is niet langer vanzelfsprekend. 
De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende 
druk. Vrijwel alle drinkwaterbedrijven moeten al vóór 2030 hun productiecapaciteit 
vergroten om aan de toekomstige watervraag te kunnen voldoen. Daarbij is het 
zaak ook bewuster om te gaan met het gebruik van drinkwater. 

Met bewuster gebruik en hergebruik van drinkwater en benutten van regenwater 
kan de groei van de vraag naar drinkwater worden beperkt. Dat vraagt inspanning 
van drinkwaterbedrijven, consumenten en bedrijfsleven gericht op bewust 
watergebruik en ‘het juiste water voor het juiste gebruik’. Ook vraagt het om 
effectieve maatregelen van de overheid zoals het mogelijk of zelfs verplichtend 
maken van waterbesparend bouwen. Waterbesparend bouwen moet niet 
alleen als randvoorwaarde verankerd worden in beleid en planvorming inzake 
de nationale woningbouwopgave, maar ook mogelijk worden gemaakt in het 
Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Vewin bepleit ook een 
financiële stimuleringsregeling van het Rijk voor waterbesparend bouwen. 

i  Bouwbesluit, Besluit bouwwerken leefomgeving

 Hendrik Jan IJsinga

Waterbeschikbaarheid en woningbouw 

Neem voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen mee in 
uitwerking van programma Woningbouw.
Het kabinet wil 900.000 nieuwe woningen bouwen tot en met 2030. De 
drinkwatersector staat voor de opgave al die woningen tijdig te voorzien van 
voldoende drinkwater en dat geldt ook voor nieuwe bedrijven. Dat lukt niet 
meer vanzelf. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan 
onder toenemende druk. Vrijwel alle drinkwaterbedrijven moeten al vóór 2030 
hun productiecapaciteit vergroten om aan de toekomstige watervraag te kunnen 
voldoen. Dat lukt alleen als meer werk wordt gemaakt van het aanwijzen en 
beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater, en als drinkwaterbedrijven 
in staat worden gesteld om nieuwe én bestaande bronnen te benutten 
(vergunningen en financieringsruimte). Het vraagt ook dat het veiligstellen van 
de drinkwatervoorziening onderdeel is van de uitwerking van het programma 
NOVEX. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet de regie nemen in 
een proces, in overleg met IPO, VNG en Vewin, om de drinkwaterbedrijven tijdig 
in staat te stellen de levering van drinkwater te borgen. 

i  Programma Woningbouw

 Rob Eijsink, Mirja Baneke
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Bodemverontreiniging 

Stel treffen van maatregelen verplicht wanneer bodemverontreinigingen 
drinkwaterbronnen bedreigen. 
Na de afloop van de ‘spoedoperatie bodemsanering’ is een groot aantal 
verontreinigingsgevallen in de bodem achtergebleven. Voor deze gevallen 
moeten - waar nodig - adequate maatregelen worden genomen om de 
drinkwaterwinningen te beschermen. Vewin bepleit om het wettelijk 
instrumentarium voor bodemverontreiniging in de Aanvullingswet Bodem 
bij de Omgevingswet aan te scherpen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt 
dat PFAS ook naar het grondwater uitspoelt. Onderzocht moet daarom 
worden waar PFAS-verontreinigingen in grondwater de bronnen voor de 
drinkwatervoorziening bedreigen. Hier dienen adequate (sanerings)maatregelen 
te worden getroffen. Voor een juiste beoordeling van de vraag of maatregelen 
ter bescherming van grondwaterbronnen voor drinkwater nodig zijn, is het nodig 
dat de Interventiewaarden Bodemsanering en de Indicatieve Niveaus voor 
Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFAS gelijkgesteld worden aan de normen 
die voor deze stoffen gelden in het drinkwater zelf. 

i  Aanvullingswet Bodem, Aanvullingsbesluit Bodem, Bodemconvenant BZK/IenW 

 Rob Eijsink

Infrastructuur 

Versterk rechtspositie van drinkwaterleidingen om veilig en ongestoord 
in bodem te liggen. 
De drinkwatersector heeft de wettelijke taak iedereen een redelijk aanbod 
te doen voor aansluiting op de openbare drinkwatervoorziening en de 
drinkwaterinfrastructuur in stand te brengen en te houden. Tegenover deze 
maatschappelijke opdracht moeten rechten en waarborgen staan om daar 
aan te kunnen voldoen. De rechtspositie voor drinkwaterinfrastructuur moet 
daartoe worden versterkt; het recht om leidingen te leggen, ongestoord en 
veilig te liggen en via eenvoudige procedures te repareren, verleggen of 
vervangen. Door de energietransitie is sprake van toenemende congestie 
in de ondiepe ondergrond. Vewin pleit voor een integrale benadering in 
de ordening van de boven- en ondergrond. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
dienen de effecten op ondergrondse infrastructuur integraal meegewogen 
te worden in de besluitvorming. De ruimtelijke bescherming van aanwezige 
transportinfrastructuur in de bodem moet worden geborgd door tracés voor 
transportleidingen in het omgevingsrecht en omgevingsplannen van gemeenten 
te verankeren.

i  AMvB’s Omgevingswet, Implementatie- en Uitvoeringsagenda Beleidsnota 

Drinkwater 

 Rob Eijsink
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Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

Geef bescherming drinkwaterbronnen prioriteit in NPLG. 
De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat in toenemende mate onder druk en is 
de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Het Nationaal Water Programma, 
de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het 7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 2022-2025 maken duidelijk dat de voorgestelde maatregelen 
in deze plannen onvoldoende zijn om de Kaderrichtlijn Water-doelen voor 
drinkwaterbronnen te halen. Een belangrijk doel van het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied is om de Europese verplichtingen uit de KRW en de 
Nitraatrichtlijn via gebiedsgerichte programma’s te realiseren. Vewin bepleit 
dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen 
prioriteit krijgt in het NPLG. Hiervoor moet het Rijk aan de provincies meegeven 
dat het halen van de KRW-doelen bij drinkwaterbronnen opgenomen moet 
worden in de provinciale gebiedsprogramma’s. Hierbij hoort ook het realiseren 
van de bestaande doelen voor drinkwaterbronnen op het gebied van nitraat en 
bestrijdingsmiddelen. 

i  Nationaal Programma Landelijk Gebied

 Arjen Frentz, Mirja Baneke
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Nitraat 

Zorg dat doelen uit Bestuursovereenkomst nitraat verankerd worden in 
NPLG en dat uiterlijk in 2025 in alle grondwaterbeschermingsgebieden 
wordt voldaan aan nitraatnorm. 
In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm 
van 50 mg/l overschreden. Eind 2017 is een bestuursovereenkomst (BO) 
gesloten tussen Vewin, LTO, IPO, LNV en IenW om te zorgen dat in de 
34 deelnemende gebieden blijvend voldaan wordt aan de nitraatnorm in het 
ondiepe grondwater. Het nitraatdoel moet uiterlijk in 2025 in alle gebieden 
gehaald worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de helft van de gebieden 
doelbereik met de BO-aanpak niet mogelijk is. Volgens Vewin ligt nu voor 
de hand door te pakken in het NPLG. Hiervoor moet het nitraatdoel voor 
de grondwaterbeschermingsgebieden worden verankerd in het NPLG als 
randvoorwaarde voor de gebiedsprogramma’s. Het uiterlijk in 2025 duurzaam 
halen van het nitraatdoel in alle grondwaterbeschermingsgebieden moet 
integraal onderdeel zijn van de provinciale gebiedsprogramma’s.

i  Bestuursovereenkomst nitraat, Nationaal Programma Landelijk Gebied

 Mirja Baneke

Bestrijdingsmiddelen 

Zorg dat doelen voor 2023 en 2027 voor terugdringen van bestrijdings-
middelen in drinkwaterbronnen tijdig gehaald worden. 
De tussenevaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de 
Tweede nota duurzame gewasbescherming (2019) en recente metingen van 
de drinkwaterbedrijven laten zien dat het doel om in 2023 nagenoeg geen 
normoverschrijdingen meer te hebben in drinkwaterbronnen waarschijnlijk 
niet wordt gehaald. Daarnaast is er het probleem van ‘vergrijzing’ van het 
grondwater: steeds meer stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen worden 
op steeds grotere diepte in het grondwater aangetroffen. Er is extra inzet 
nodig om de doelen van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (in 
2023) en de KRW (in 2027) te kunnen halen en verdere verontreiniging van het 
grondwater tegen te gaan. In de Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 
2030 is afgesproken dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen moeten 
worden teruggebracht naar nagenoeg nul in 2030. Een ambitieuze uitvoering 
van het uitvoeringsprogramma is cruciaal, met focus op de bescherming van 
drinkwaterbronnen. Realisatie van de doelen met betrekking tot de kwaliteit 
van drinkwaterbronnen moet onderdeel zijn van de gebiedsprogramma’s in het 
kader van het NPLG.

i  Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 

 Mirja Baneke
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Omgevingsbeleid 

Borg doorwerking van nationale belang van openbare drinkwater-
voorziening in gebiedsgerichte uitwerking van programma NOVEX en 
aanscherping van NOVI.
Het nationaal belang van de openbare drinkwatervoorziening is verankerd in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het nieuwe kabinet versterkt de ruimtelijke 
regierol van het Rijk en versnelt de uitvoering van de NOVI via het programma 
NOVEX. Dit moet uitmonden in 12 ruimtelijke arrangementen voor de provincies 
en afspraken met 16 NOVEX-gebieden, en bijdragen aan de aanscherping van 
de NOVI. In oktober 2022 worden de startpakketten met opgaven geformuleerd 
voor de uitwerking per provincie. Het is zaak dat het veiligstellen van de 
toekomstige drinkwatervoorziening onderdeel is van deze startopgave en dat 
de beschikbaarheid en bescherming van voldoende drinkwaterbronnen wordt 
verzekerd in de voor 2023 voorziene ruimtelijke arrangementen per provincie. 
Afstemming op de uitwerking van het NPLG en het Programma Woningbouw is 
uiteraard noodzakelijk. In de aangescherpte NOVI dient het nationale belang van 
de openbare drinkwatervoorziening te worden gehandhaafd. 

i  NOVI, Programma NOVEX, Omgevingswet

 Mirja Baneke

Bodem en ondergrond 

Zorg voor gedragen afspraken over gegevenslevering en -beveiliging bij 
aanmerking van drinkwaterbedrijven als BRO-bronhouder. 
Drinkwaterbedrijven zullen mogelijk wettelijk als bronhouder voor de BRO 
worden aangemerkt. Hier zal een goede kosten-baten analyse aan ten grondslag 
moeten liggen. Tevens zullen gedragen afspraken met drinkwaterbedrijven 
gemaakt moeten worden welke gegevens aan de BRO geleverd gaan worden. 
De maatschappelijke meerwaarde van de gegevens moet daarbij centraal 
staan. Voor informatie over bodemverontreinigingen dient verkenning plaats 
te vinden welke partij hiertoe het beste als bronhouder aangemerkt kan 
worden. Er dient daarbij nadere afweging plaats te vinden hoe deze gegevens 
in de BRO relateren aan al bestaande informatiesystemen in de regio’s. Bij 
gegevens van drinkwaterbedrijven zal er goede aandacht moeten zijn voor 
beveiligingsvraagstukken. De drinkwatersector is aangemerkt als top-vitaal. 
Sommige gegevens over de drinkwatervoorziening, zoals winlocaties, zijn 
beveiligingsgevoelig. Deze gegevens dienen niet openbaar toegankelijk te zijn. 

i  Basisregistratie Ondergrond 

 Rob Eijsink
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Energietransitie 

Weeg effecten op drinkwaterinfrastructuur mee in plan- en besluitvorming 
over energietransitie. 
De energietransitie leidt naar verwachting tot grootschalige uitrol van 
warmtenetten. Warmteafgifte uit warmtenetten en warmteoverdracht aan 
drinkwaterleidingen kan leiden tot knelpunten in de drinkwatertemperatuur. 
In de Drinkwaterwet is een temperatuureis voor drinkwater vastgelegd van 
maximaal 25 °C. Aan het borgen van die temperatuurvereiste is een groot 
volksgezondheidsbelang verbonden. De voorwaarde dat warmtenetten zodanig 
aangelegd moeten worden dat drinkwater niet ontoelaatbaar wordt opgewarmd 
dient in regelgeving te worden verankerd. De drinkwatersector verkent vanuit 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de mogelijkheden voor winning 
van energie uit drinkwater (aquathermie). Aquathermie moet in Regionale 
Energie Strategieën en Warmtetransitie-visies als volwaardig alternatief voor 
de warmtevoorziening een positie krijgen. Ook de ruimtelijke bescherming van 
gebieden voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening moet in deze 
plannen worden verankerd, waarbij winning van aardwarmte of ontwikkeling van 
bodemenergiesystemen wordt uitgesloten. 

i  Regionale Energie Strategieën, Warmtetransitievisies 

 Rob Eijsink

Mijnbouw / Bodemenergie 

Zorg voor goede ruimtelijke sturing op gebruik van ondergrond voor 
energietransitie, met functiescheiding met drinkwatergebieden als 
uitgangspunt. 
Bodemenergiesystemen en winning van aardwarmte zijn risicovol voor het 
grondwater. Door de energietransitie neemt het spanningsveld met het 
gebruik van de ondergrond voor de drinkwatervoorziening toe. Vanwege risico’s 
voor het grondwater moet het boren naar aardwarmte en toepassing van 
bodemenergiesystemen worden uitgesloten in bestaande en gereserveerde 
gebieden voor de drinkwatervoorziening. Een goede ruimtelijke sturing is 
noodzakelijk om ontwikkelingen in beide functies in goede banen te leiden 
en ruimtelijke spanningsvelden te voorkomen. Om ook elders te borgen 
dat verontreiniging van grondwater door mijnbouw wordt voorkomen zijn 
aanvullende technische eisen voor boringen noodzakelijk. Deze verplichtingen 
moeten in regelgeving worden verankerd. Bij mijnbouwwerken moet daarnaast 
altijd monitoring van het diepe grondwater worden voorgeschreven om 
eventuele lekkages van boorputten op te kunnen sporen. 

i  AMvB’s Mijnbouwwet, Omgevingswet 

 Rob Eijsink
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Belastingdruk 

Verlaag aandeel belastingen in drinkwaterprijs. 
Drinkwater is een gezonde en duurzame eerste levensbehoefte en het is 
daarom van belang dat iedereen toegang heeft tot drinkwater zonder overbodige 
financiële belemmeringen. De drinkwaterbedrijven spannen zich daarom 
in om de drinkwaterprijs betaalbaar te houden door steeds efficiënter te 
werken. Ze zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om de (reële) kostprijs van 
drinkwater te laten dalen of de stijging zo beperkt mogelijk te houden. Het is 
daarom onwenselijk dat het voordeel voor de consument verdampt doordat de 
belastingen op drinkwater al jaren steeds verder stijgen. Inmiddels bestaat 30% 
van de drinkwaterprijs uit belastingen. De regering moet kiezen voor gezond 
en duurzaam drinkwater en stoppen met drinkwater steeds duurder te maken 
dan nodig is. Vewin pleit voor verlaging van de belastingdruk op drinkwater als 
eerste levensbehoefte door verlaging van de Belasting op Leidingwater. 

i  Belasting op Leidingwater

 Hendrik Jan IJsinga
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Implementatie van Europese richtlijn voor 

veerkracht van kritische entiteiten (CER-richtlijn) 

Bij implementatie van CER-richtlijn dient voor drinkwatersector verwezen 
te worden naar eisen in Drinkwaterwet- en besluit. 
In Europa is de CER-richtlijn aangenomen. Doel van de richtlijn is het 
waarborgen van de levering van essentiële diensten in de EU door versterking 
van de weerbaarheid. De Nederlandse drinkwaterbedrijven vallen binnen de 
reikwijdte van de richtlijn. De verplichtingen die voortkomen uit de richtlijn, 
zijn reeds onderdeel van bestaande sectorale wetgeving, namelijk de 
Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Om dubbele lasten en eventuele 
tegenstrijdigheden te voorkomen, dient bij de implementatie van de CER-
richtlijn (via bijvoorbeeld een brede Vitaal-wet) voor de drinkwatersector 
verwezen te worden naar eisen in Drinkwaterwet en -besluit. 
Daarnaast dient in de implementatiewet te worden geborgd dat alle vitale 
bedrijven in Nederland gebruik kunnen maken van de Aanbestedingswet 
Defensie- en Veiligheidsgebied. Deze voorziet in procedures waarbij niet allerlei 
gevoelige informatie naar derden openbaar hoeft te worden gemaakt bij inkoop 
en aanbesteden van bepaalde werken of diensten. 

i  Europese richtlijn voor de veerkracht van kritische entiteiten (CER-richtlijn), 

De Aanbestedingswet Defensie- en Veiligheidsgebied 

 Sabine Gielens 

Cybersecurity 

Richt ‘trusted channels’ in tussen overheid en vitale sectoren. 
De grootste digitale dreiging voor de veiligheid van Nederland wordt gevormd 
door staten. Vitale sectoren lopen door deze dreiging een grotere kans om te 
worden gehackt met verstoring of uitval als gevolg. Eén van de belangrijkste 
instrumenten om de cyberweerbaarheid van vitale bedrijven, waaronder de 
drinkwaterbedrijven, te verhogen, is hen te voorzien van dreigingsinformatie en 
inlichtingeninformatie. Snelheid is hierbij cruciaal. Juist dit soort (niet-openbare) 
informatie is noodzakelijk om bedrijven in staat te stellen invulling te geven 
aan hun verantwoordelijkheid en tijdig de nodige maatregelen te treffen om de 
continuïteit van de vitale dienst te borgen. Om dit mogelijk te maken pleit Vewin 
voor het inrichten van ‘trusted channels’ tussen betrokken overheidsinstanties 
en vitale bedrijven. 
Ook pleit Vewin voor een structureel cyber-oefenprogramma van de overheid 
én vitale sectoren. In dit oefenprogramma moet de nadruk worden gelegd op 
duidelijke afstemmings- en informatielijnen en coördinatie en regie.

i  Economische Veiligheid, Nederlandse Cybersecurity Agenda, Nationale Veiligheid 

Strategie 

 Sabine Gielens
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Stedelijk Afvalwater 

Stimuleer aanpak van nieuwe verontreinigingen bij herziening van Richtlijn 
Stedelijk Afvalwater.
De bestaande Richtlijn Stedelijk Afvalwater wordt momenteel herzien. Dat 
biedt grote kansen om de nadelige effecten van de lozingen van stedelijk 
afvalwater te reduceren. Tijdens de consultatie afgelopen jaar zijn door Vewin 
verbeterpunten voor een betere effluentkwaliteit ingebracht, zoals een betere 
aanpak van geneesmiddelen, meer monitoring en striktere regels voor indirecte 
lozingen van Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS). Ook pleit Vewin voor meer 
verplichtingen voor kleinere RWZI’s, en extra aandacht als lozingen plaatsvinden 
in kwetsbare gebieden zoals rivieren die direct of indirect een bron zijn voor 
drinkwater. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt immers dat de mate van 
zuivering die nodig is om drinkwater te produceren moet afnemen. Verbeterde 
afstemming met de KRW en de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn is dan ook 
cruciaal. 

i  Richtlijn Stedelijk Afvalwater

 Harrie Timmer, Dieter Staat

Industriële Emissies 

Zorg dat lozing van drinkwater-relevante verontreinigingen wordt beperkt. 
De lopende herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) moet invulling 
geven aan het Zero Pollution Action Plan en de EU-Strategie voor Duurzame 
Chemische Stoffen. De Europese Commissie richt zich op de bronaanpak, 
door gebruik van een zogenoemde zero pollution hierarchy: het voorkomen van 
vervuiling en gevaarlijke stoffen aanpakken bij de bron. In lijn met de Vewin-inzet 
is het voorstel van de Commissie om lozingen van drinkwater relevante stoffen, 
of Substances of very High Concern (SvHC), terug te dringen vanuit de principes 
van voorzorg, bronaanpak en de vervuiler betaalt. Vewin steunt de inzet om de 
emissies van schadelijke stoffen direct naar het oppervlaktewater of indirect via 
het riool, terug te dringen en vindt dat de reikwijdte van de nieuwe RIE zoveel 
mogelijk, maar minimaal 90% van alle lozende activiteiten moet dekken.

i  Richtlijn Industriële Emissies 

 Harrie Timmer, Dieter Staat
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Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden 

Richt herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden in op verminderen 
van emissies naar water, met extra aandacht voor bescherming 
drinkwaterbronnen. 
De Richtlijn Duurzaam Gebruik van Pesticiden is bedoeld om de effecten van 
pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te 
beperken. De Europese Commissie heeft in de van-boer-tot-bordstrategie 
(Farm to Fork) – onderdeel van de EU Green Deal – de doelstelling opgenomen 
van 50% vermindering van het gebruik en het risico van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Volgens Vewin kan de implementatie van deze richtlijn 
verbeteren door het stellen van duidelijke, meetbare en afdwingbare doelen 
en versterking van bronaanpak. Vewin pleit bij de herziening van de richtlijn 
voor focus op het verminderen van emissies naar water, in het bijzonder naar 
drinkwaterbronnen, en versterking van de relatie met de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) en het risicomanagement vanuit de nieuwe Drinkwaterrichtlijn (DWR). 
Zoals gesteld in de KRW en de DWR moeten drinkwaterbronnen worden 
bewaakt en beschermd om achteruitgang van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld 
door bestrijdingsmiddelen, te voorkomen.

i  Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden 

 Dieter Staat, Mirja Baneke

REACH, CLP 

Verbied alle PFAS-stoffen totaal en zorg dat soortgelijke stoffen als Zeer 
Zorgwekkende Stof (ZZS) worden geclassificeerd in REACH-wetgeving.
Nederland werkt samen met een aantal andere lidstaten aan een REACH-
restrictiedossier voor PFAS-stoffen. Inzet is een verbod op alle PFAS voor 
niet-essentieel gebruik. Dit restrictieproces zal naar verwachting in 2025 worden 
afgerond. Vewin pleit voor verdere aanscherping van de voorgestelde restricties 
en zo snel mogelijk een totaalverbod. 

Tegelijk werkt de Europese Commissie aan een herziening van de CLP-
verordening (Classification, Labelling & Packaging) over de classificatie van 
stoffen en het Europese toelatingsbeleid voor chemische stoffen (REACH). 
Vewin pleit ervoor dat persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen als Zeer 
Zorgwekkende Stoffen worden geclassificeerd en dat dit vervolgens doorwerkt 
in gebruiks- en lozingsrestricties in andere Europese regelgeving, zoals de 
Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. 

i  REACH, CLP-verordening

 Harrie Timmer, Dieter Staat
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Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn 

Zorg dat in Grondwaterrichtlijn en Richtlijn Prioritaire Stoffen 
drinkwaterrelevante stoffen worden opgenomen ter bescherming van 
drinkwaterbronnen. 
De Europese Commissie werkt aan de mogelijke herziening van de lijsten 
van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater in de 
Grondwaterrichtlijn. Ook werkt zij aan de KRW-Richtlijn Prioritaire Stoffen. 
Vanuit bronbescherming steunt Vewin de plannen van de Europese Commissie 
om voor de Grondwaterrichtlijn een aantal geneesmiddelen, PFAS en niet-
relevante metabolieten op te nemen en hier strenge normen aan te verbinden. 
Voor de KRW-Richtlijn Prioritaire stoffen pleit Vewin voor het opnemen op de 
prioritaire stoffenlijst van drie hormoonverstoorders, drie antibiotica, negen 
bestrijdingsmiddelen en 24 PFAS-componenten, met individuele kwaliteitseisen 
(EQS). De publicatie van de herzieningsvoorstellen voor de Grondwaterrichtlijn 
staat gepland voor oktober 2022.

i  Grondwaterrichtlijn, Prioritaire Stoffen richtlijn

 Harrie Timmer, Rob Eijsink, Mirja Baneke, Dieter Staat

EU-Bodemrichtlijn 

Geef in EU-Bodemrichtlijn invulling aan halen van doelen uit KRW, met 
extra aandacht voor beschermen drinkwaterbronnen.
In het eerste kwartaal van 2022 presenteerde de Europese Commissie de 
Bodemstrategie. Hierin schetst de Europese Commissie haar visie, doelen 
en maatregelen om gezonde bodems te realiseren in 2050. Om de doelen te 
behalen werkt de Europese Commissie aan de Bodemrichtlijn, waarvoor een 
voorstel wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023. De maatregelen 
en doelen uit de Bodemstrategie hebben een directe impact op de kwaliteit 
van het grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin staat daarom 
positief tegenover de gepresenteerde Bodemstrategie en de ontwikkeling 
van een Bodemrichtlijn. Maatregelen die het herstel van de bodem- en 
grondwaterkwaliteit stimuleren moeten echter niet op zichzelf staan. Vewin 
pleit daarom voor een goede afstemming tussen de KRW en de toekomstige 
Bodemrichtlijn, waarbij het herstel van de kwaliteit en bescherming van het 
grondwater voor de drinkwatervoorziening centraal staan.

i  EU-Bodemrichtlijn

 Arjen Frentz, Marijke Schipper, Dieter Staat

5554 Europese UnieEuropese Unie
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Afkortingen 

A
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur

B
BoL Belasting op Leidingwater
BO Bestuursovereenkomst
BRO Basisregistratie Ondergrond

C 
CER-richtlijn Richtlijn voor veerkracht van kritische entiteiten
CLP Classification, Labelling & Packaging

D
DWR Drinkwaterrichtlijn

E
EFSA European Food Safety Authority
EQS Environmental Quality Standards

I
IPO Interprovinciaal Overleg
INEV Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging

K
KA Kantoorautomatisering 
KRW Kaderrichtlijn Water

L
LTO Land- en Tuinbouworganisatie

N
NIB-richtlijn  Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn
NOVI Nationale Omgevingsvisie
NOVEX Nationale Omgevingsvisie Extra
NPLG Nationaal Programma Landelijk gebied

P
PA Procesautomatisering
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
PMT-stoffen Persistente, mobiele en toxische stoffen

R
REACH Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van 

chemische stoffen
RIE Richtlijn Industriële Emissies 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie

S
SGBP-en Stroomgebiedbeheerplannen
STRONG Structuurvisie Ondergrond 
SvHC Substances of very High Concern 

V
Vewin Vereniging van waterbedrijven in Nederland
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

W
WACC Weighted Average Cost of Capital (vermogenskostenvoet)

Z
ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen
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Contactpersonen Vewin

 Hans de Groene
Directeur
T (070) 3490 856
E degroene@vewin.nl

  Arjen Frentz
Plaatsvervangend directeur
T (070) 3490 890
E frentz@vewin.nl

• Implementatie- en uitvoeringsagenda Beleidsnota 
Drinkwater

• Nationaal Programma Landelijk Gebied
• EU-Bodemrichtlijn

 Madelon Vink
Manager Communicatie & Public Affairs
T (070) 3490 872
E vink@vewin.nl

 Mirja Baneke
Stuurgroepsecretaris Bronnen & Kwaliteit
T (070) 3490 892
E baneke@vewin.nl

• Implementatie- en uitvoeringsagenda Beleidsnota 
Drinkwater

• Kaderrichtlijn Water, Stroomgebiedbeheerplannen, 
Gebiedsdossiers 

• Waterbeschikbaarheid en woningbouw
• Nationaal Programma Landelijk Gebied
• Nitraat
• Bestrijdingsmiddelen
• Omgevingsbeleid
• Programma Water en bodem sturend 
• Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden
• Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn 

 Rob Eijsink
Stuurgroepsecretaris Bodem & Infrastructuur
T (070) 3490 880
E eijsink@vewin.nl

• Handelingskader PFAS 
• Waterbeschikbaarheid en woningbouw
• Infrastructuur
• Bodemverontreiniging
• Basisregistratie Ondergrond
• Energietransitie
• Mijnbouw / Bodemenergie
• Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn
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 Sabine Gielens
Stuurgroepsecretaris Beveiliging & Crisismanagement
T (070) 3490 883
E gielens@vewin.nl

• Drinkwaterrestricties
• Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Deltaprogramma 

Waterveiligheid
• Herziening Europese richtlijn voor Netwerk- en 

Informatiebeveiliging 
• Implementatie van Europese richtlijn voor veerkracht van 

kritische entiteiten (CER-richtlijn)
• Cybersecurity

 Hendrik Jan IJsinga
Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen
T (070) 3490 887
E ijsinga@vewin.nl

• Leveringsplicht / zorgplicht
• WACC
• Belastingdruk
• Bewust en zuinig watergebruik 

 Harrie Timmer 
Senior beleidsmedewerker 
T (070) 3490 891 
E timmer@vewin.nl

• Medicijnresten
• Opkomende stoffen
• Kaderrichtlijn Water
• REACH, CLP
• Industriële Emissies
• Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn 
• Stedelijk Afvalwater 

 Marijke Schipper 
Trainee
T 06 5140 3205 
E schipper@vewin.nl

• EU-Bodemrichtlijn

 Jos van den Akker
Adviseur Vewin Brussel
T +32 2401 6155
E vandenakker@vewin-uvw.be

 Luc Kronenberg
Adviseur Vewin Brussel
T 06 5712 8685
E kronenberg@vewin-uvw.be

 Dieter Staat
Adviseur Vewin Brussel
T +32 2401 6153
E staat@vewin-uvw.be

• Stedelijk Afvalwater
• Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden
• REACH, CLP
• Grondwaterrichtlijn en Prioritaire stoffenrichtlijn 
• Implementatie- en uitvoeringsagenda Beleidsnota 

Drinkwater
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Watervoorzienings gebieden Wendela Slok
Juridisch adviseur
T (070) 3490 884
E slok@vewin.nl

 Amarins Komduur
Communicatieadviseur / woordvoerder
T (070) 3490 893
M 06 3051 6253
E  komduur@vewin.nl

 Patricia van der Linden
Communicatieadviseur / woordvoerder
T (070) 3490 858
M 06 5738 1294
E  linden@vewin.nl
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Colofon
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag

Postadres
Postbus 90611
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 349 08 50
E-mail info@vewin.nl
Website www.vewin.nl

Vewin, Den Haag
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