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Veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Daarin voorzien is de wettelijke kerntaak van de 10 Nederlandse drinkwater-
bedrijven. Vewin als belangenbehartiger richt zich op het scheppen en handhaven
van goede voorwaarden daarvoor. 

Vewin formuleert, in nauwe samenspraak met de 10 leden, standpunten op actuele
beleidsdossiers en draagt deze uit in Den Haag en in Brussel. Deze lobby-agenda bevat
de belangrijkste dossiers voor Vewin die in het politieke jaar 2018-2019 op de agenda
staan. Ze zijn geordend naar de ‘Haagse’ ministeries en de Europese Unie.
De samenhang in de agenda is zichtbaar in drie rode draden die gezamenlijk de kern
vormen van de wettelijke taak van de drinkwaterbedrijven: kwaliteit, leveringszekerheid
en betaalbaarheid. Een actueel thema bij betaalbaarheid is de voorgenomen btw-
verhoging op drinkwater. Bij leveringszekerheid staan onder andere de beveiliging
van leiding-gegevens en de implementatie van de nieuwe Wet beveiliging netwerk-
en informatie- systemen (Cybersecuritywet) hoog op de agenda. 

Kwaliteit van drinkwater begint in de meest letterlijke zin bij de bron: het grond- en
oppervlaktewater dat gebruikt wordt om drinkwater te maken. Veel beleidsdossiers
zijn te scharen onder het kopje ‘bescherming van drinkwaterbronnen’. Denk aan de
Structurele aanpak opkomende stoffen, de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water,
gewasbeschermingsbeleid of het verbod op drones boven oppervlaktewaterlichamen
voor de drinkwatervoorziening. Maar ook aan de uitsluiting van geothermie in gebieden
voor de waterwinning of de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Het komende parlementaire jaar springen drie ‘doorsnijdende’ dossiers in het oog die
de toekomstige waterkwaliteit moeten helpen verzekeren. Ten eerste wordt in Brussel
de herziening van de Drinkwaterrichtlijn afgerond. Ten tweede moet in de Nationale
Omgevingsvisie de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening,
en de daarbij horende bescherming van bronnen, worden verankerd als nationaal
belang. Ten derde moet nog voor eind 2018 een grote stap worden gezet met nieuwe
bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit. De drinkwatersector ondersteunt de ambities
van de minister van IenW en werkt graag mee aan het omzetten van woorden in daden. 

Alle 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 kunt u de PDF van de Lobby-agenda 2018-2019 en van andere
Vewin-publicaties downloaden. U kunt ons ook volgen op Twitter via @vewin_water.
Uiteraard zijn wij graag bereid de standpunten nader toe te lichten; zie het overzicht van
de contactpersonen per onderwerp vanaf pagina 26. Aarzel niet om ons te benaderen.

Hans de Groene, Directeur Vewin


