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Bodemverontreiniging

Stel 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 wettelijk instrumentarium voor bodemverontreiniging is vastgelegd in de 
Aanvullingswet Bodem en het Aanvullingsbesluit Bodem bij de Omgevingswet. 
Deze regelgeving moet een kader 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. Het Bodemconvenant tussen overheden 
en bedrijfsleven, dat loopt tot eind 2020, bevat afspraken over de (spoed)
aanpak van de 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. Een herziening 
van het Bodemconvenant moet als actie bevatten te verkennen in welke 
mate bodemverontreinigingen die niet als ‘ernst en spoed’ classificeren 
een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening. Voor deze gevallen 
moet geborgd zijn dat afdoende maatregelen worden genomen om 
drinkwaterwinningen te beschermen. 

i  Aanvullingswet Bodem, Aanvullingsbesluit Bodem, Bodemconvenant

 Rob Eijsink

Infrastructuur

Versterk de rechtspositie van drinkwaterleidingen om ongestoord in de 
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 op 
een goede en kostenefficiënte wijze aan te kunnen voldoen. De rechtspositie 
voor drinkwaterinfrastructuur in de ondergrond moet daartoe worden versterkt; 
het recht om leidingen te leggen, ongestoord en veilig te liggen en via 
eenvoudige procedures te repareren, verleggen of vervangen indien nodig. 
De drinkwatersector ervaart toenemende congestie in de ondiepe ondergrond 
met steeds meer infrastructuur in minder ruimte. Een integrale benadering in 
de ordening van de boven- en ondergrond is daarom gewenst. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dienen de effecten daarvan op ondergrondse infrastructuur 
integraal meegewogen te worden in de besluitvorming. Vroegtijdige 
afstemming van alle infrastructuur-opgaven dient te worden versterkt en 
overbodige administratieve lasten bij aanleg, onderhoud en vervanging van 
infrastructuur dienen te worden verminderd. 

De ruimtelijke bescherming van aanwezige transportinfrastructuur in de bodem 
dient beter te worden geborgd door tracés voor doorgaande transportleidingen 
in omgevingsplannen van gemeenten te verankeren. Door warmteafgifte en 
warmteoverdracht aan drinkwaterleidingen kan uitrol van warmtenetten leiden 
tot knelpunten in de drinkwatertemperatuur. Deze problematiek vraagt om juiste 
randvoorwaarden voor de aanleg van warmtenetten, verbeterde samenwerking, 
een coöperatieve betrokkenheid van de netbeheerders bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en met name ook versterkte coördinatie door gemeenten.

i  AMvB’s Omgevingswet

 Rob Eijsink
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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). Naar aanleiding van een advies van de Raad van State, hebben de 
initiatiefnemers van de Woo een wijzigingswet ingediend. Bij de behandeling 
van de wijzigingswet in de Tweede Kamer pleit Vewin ervoor expliciet naar de 
volgende twee zaken te kijken. 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 
drinkwaterbedrijven, 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 de door de Woo beoogde uitbreiding van de reikwijdte van 
de wet ongedaan te worden gemaakt. Semipublieke organisaties, waaronder 
de drinkwaterbedrijven, moeten niet onder de Woo worden gebracht. 
Drinkwaterbedrijven hechten aan transparante informatievoorziening over 
het functioneren van de drinkwatervoorziening. 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  Wet open overheid

 Sabine Gielens 


	Vewin-Lobbyagenda-2020-2021

	Knop 2: 
	Pagina 15: 

	Knop 3: 
	Pagina 15: 

	Knop 64: 
	Knop 65: 
	Knop 26: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	Knop 27: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	Knop 70: 
	Knop 71: 


