Voorwoord

Bescherming
drinkwaterbronnen
vraagt actie
De in juni 2019 verschenen Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt
‘het waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening
en voldoende beschikbaarheid van zoetwater’ als nationaal belang. De NOVI, die
het Rijk bindt en doorwerkt naar het omgevingsbeleid van de andere overheden,
onderstreept daarmee de zorgplicht die iedere overheid heeft voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. De concrete invulling
daarvan moet de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven in staat stellen goed
invulling te geven aan hun wettelijke kerntaak: het voorzien in veilig, gezond,
betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
De belangenbehartiging van Vewin richt zich in de kern op het scheppen en
handhaven van goede voorwaarden voor de drinkwatersector. Bescherming
van de drinkwaterbronnen, grond- en oppervlaktewater, vormt daarbij de basis.
Dat is en blijft onverminderd hoognodig. De duurzame veiligstelling van de
drinkwatervoorziening staat of valt met de toekomstige beschikbaarheid van
voldoende kwalitatief goed zoetwater in alle delen van ons land. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. De droge zomer van 2018, waarvan de effecten nog
steeds na-ijlen, heeft de aandacht versterkt voor de waterbeschikbaarheid in
kwantitatieve en kwalitatieve zin, twee zijden van dezelfde medaille.
De bestuurlijke versnellingstafels beogen een impuls te geven aan het
verbeteren van de waterkwaliteit. Ten behoeve van de versnellingstafels
waterkwaliteit en aan de vooravond van de nieuwe planperiode van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Vewin een overzicht van de stand van de
kwaliteit van de drinkwaterbronnen laten opstellen door KWR. Dit pas
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gepubliceerde rapport (zie www.vewin.nl) geeft reden tot zorg. Het illustreert
hoe taai de strijd is om de waterkwaliteit te verbeteren. Ondanks alle
inspanningen neemt over het geheel genomen de druk op de drinkwaterbronnen
toe, zeker ook als gevolg van nieuwe bedreigingen. Het is dan ook essentieel dat
de versnellingstafels daadwerkelijk resultaat boeken en dat bescherming van de
drinkwaterbronnen prioriteit krijgt in de nieuwe KRW-plannen.
Onze standpunten over deze en andere belangrijke dossiers (aangegeven
met i ) die in het politieke jaar 2019-2020 op de agenda staan, vindt u in deze
Lobby-agenda. Ze zijn geordend naar de ‘Haagse’ ministeries en de Europese
Unie. De standpunten van de drinkwatersector worden door Vewin, in nauwe
samenspraak met de tien leden, geformuleerd. Vewin draagt deze uit, in Den
Haag en in Brussel.
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 onze nieuwsbrief en kunt u de PDF van de Lobbyagenda 2019-2020 en van andere Vewin-publicaties downloaden. Natuurlijk kunt
u 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 48.
Aarzel niet om ons te benaderen.
Hans de Groene, Directeur Vewin
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