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Bodemverontreiniging

Maak in aanvullingswet en -besluit Bodem het treffen van maatregelen 
verplicht wanneer bodemverontreinigingen drinkwaterbronnen bedreigen. 
In een belangrijk deel van het grondwater voor drinkwaterbereiding worden 
verontreinigingen aangetroffen veroorzaakt door bodemverontreiniging. Het 
Bodemconvenant tussen overheden en bedrijfsleven, dat loopt tot eind 2020, 
bevat afspraken over de aanpak van dergelijke nu bekende verontreinigings
gevallen. 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 en het aanvullingsbesluit 
Bodem bij de Omgevingswet. Deze regelgeving zal een kader moeten bieden voor 
verplichte aanpak van de resterende bodemverontreinigingen wanneer die een 
waterwinning voor drinkwater bedreigen. De verantwoordelijkheid voor het treffen 
van maatregelen dient bij de provincies te liggen.

i  Aanvullingswet Bodem, Omgevingswet
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Omgevingsbeleid

Verzeker de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwater voorziening 
als nationaal belang concreet in de doorwerking van de NOVI en de invoering 
van de Omgevingswet.
De minister van BZK heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
gepresenteerd. Vewin is blij dat in deze visie het veiligstellen van de drinkwater
voorziening als nationaal belang onderstreept wordt. In de ontwerpNOVI komen de 
beschikbaarheid van voldoende zoetwater voor de drinkwatervoorziening en een 
goede waterkwaliteit duidelijk naar voren. Het is volgens Vewin echter nog 
onvoldoende helder hoe de uitgangspunten voor de veiligstelling van de drink water
voorziening doorwerken in uitdagingen zoals verstedelijking, vestigings klimaat en de 
energietransitie. In de Omgevingswet (invoeringsspoor) is het van belang 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 te verankeren.

i  Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Omgevingswet
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Wet open overheid (Woo)

Behoud in het kader van nationale veiligheid de absolute status van de 
uitzonderingsgrond bedrijfs- en fabricagegegevens. 
De Woo is de beoogd opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
De initiatiefnemers van de Woo hebben een novelle (wijzigingswet) ingediend. 
De novelle ligt voor bij de Tweede Kamer, in afwachting van het advies van de 
Raad van State. 
Bij de behandeling van de novelle in de Tweede Kamer pleit Vewin ervoor dat 
expliciet naar de volgende twee zaken wordt gekeken. Allereerst dient  conform 
de huidige Wob  de uitzonderingsgrond bedrijfs en fabricagegegevens absoluut 
te blijven. De initiatiefnemers willen deze uitzonderingsgrond relatief maken.  
In het kader van nationale veiligheid delen vitale bedrijven, waaronder de 
drinkwater bedrijven, verplicht en onverplicht, veel gevoelige informatie met de 
overheid met als doel verhoging van de weerbaarheid. Het is van belang dat deze 
informatie niet door derden opgevraagd kan worden. Openbaarmaking kan risico’s 
teweeg brengen voor de vitale bedrijven en daarmee voor de maatschappij. 
Daarnaast dient uitbreiding van de reikwijdte van de Woo ongedaan te worden 
gemaakt. Semipublieke organisaties, waaronder de drinkwaterbedrijven, moeten 
niet onder de Woo kunnen worden gebracht. Drinkwaterbedrijven hechten aan 
transparante informatievoorziening over het functioneren van de drinkwater
voorziening. De Drinkwaterwet voorziet in duidelijke bepalingen omtrent de 
verantwoording, transparantie en openbaarheid over het functioneren van de 
drinkwaterbedrijven. Deze informatie staat algemeen ter beschikking. Uitbreiding 
van de rapportageverplichtingen is niet in overeenstemming met de bedoelingen 
van de wetgever en de strekking van de Drinkwaterwet en is niet in het belang  
van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven.

i  Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Omgevingswet
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