Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Omgevingsrecht
Borg de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en de
zorgplicht voor overheden in de NOVI en het omgevingsrecht.
De minister van BZK heeft tijdens het AO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op
18 april 2018 aangegeven de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening op te nemen als nationaal belang in de NOVI. Ze stelde dat dit een
Rijkstaak is en overheden een zorgplicht hebben vanuit de Drinkwaterwet (art. 2). Dit
is ook verankerd in de Omgevingswet (art. 2.1). Dit betekent dat de bescherming van
drinkwaterbronnen en -infrastructuur en de beschikbaarheid van voldoende schoon
zoet grond- en oppervlaktewater tot uiting moeten komen in NOVI, Omgevingsregeling,
Invoeringswet en Aanvullingswetten Bodem en Natuur. Dit moet doorwerken naar
regionale plannen en visies. Concreet gaat het onder andere om een toereikend
beschermingsbeleid door overheden, adequate handhaving en toezicht en het tijdig
betrekken van het drinkwaterbedrijf bij (planologische) ontwikkelingen met mogelijke
risico’s voor drinkwaterbronnen.
i Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie, Lieke Coonen
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Veiligstelling gegevens vitale infrastructuur
Borg de veiligheid van gegevens van de vitale infrastructuur in het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo).
De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Woo - de beoogd opvolger van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) - is in de Eerste Kamer aangehouden. Het kabinet is
in gesprek met de indieners van het initiatiefwetsvoorstel over de hoge uitvoeringskosten. Bij voortzetting van de behandeling pleit Vewin ervoor dat expliciet wordt
gekeken naar bescherming van gegevens die vitale bedrijven in het kader van de
nationale veiligheid met de overheid delen. Vitale bedrijven delen (verplicht en
onverplicht) veel gevoelige informatie met de overheid met als doel verhoging van
de weerbaarheid. In de huidige Wob is bescherming van dit soort gegevens tegen
openbaarmaking niet goed geborgd. Met de Woo kan dit worden rechtgezet door
uitbreiding van de absolute uitzonderingsgrond ‘Veiligheid van de Staat’ met ‘Veiligheid
van de vitale infrastructuur’. Hiermee worden de veiligheidsbelangen van de vitale
sectoren en daarmee van de maatschappij beter beschermd.
i Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid, Sabine Gielens

Bodemverontreiniging
Maak via de aanvullingswet Bodem het treffen van maatregelen verplicht wanneer
bodemverontreinigingen drinkwaterbronnen bedreigen.
In een belangrijk deel van het grondwater voor drinkwaterbereiding worden verontreinigingen aangetroffen die veroorzaakt zijn door bodemverontreiniging. Het Bodemconvenant tussen overheden en bedrijfsleven, dat loopt tot eind 2020, bevat afspraken
over de aanpak van dergelijke nu bekende verontreinigingsgevallen. Vewin dringt aan
op een zorgvuldige uitvoering van het Bodemconvenant en adequate maatregelen
voor bedreigde waterwinningen. Na afloop van deze spoedoperatie blijft nog een groot
aantal ernstige verontreinigingsgevallen in de bodem achter. De eventuele aanpak van
deze historische bodemverontreinigingen wordt in de toekomst gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het wettelijk instrumentarium wordt vastgelegd in de aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet. Deze aanvullingswet zal een kader moeten bieden
voor verplichte aanpak van de resterende bodemverontreinigingen wanneer die een
waterwinning bedreigen. De verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen
dient bij de provincies te liggen.
i Aanvullingswet Bodem, Omgevingswet, Rob Eijsink
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