Voorwoord

Samen aan de slag voor
een toekomstbestendige
drinkwatervoorziening
In het komende parlementaire jaar verschijnt een nieuwe Beleidsnota Drinkwater.
Zo’n nota wordt één keer in de zes jaar geschreven en de minister van IenW heeft
toegezegd dat de nieuwe nota expliciet zal maken welke inspanningen er vanuit
beleidsterreinen buiten het drinkwaterdomein nodig zijn om te komen tot een
toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Ook is een gezamenlijk bestuurlijk
vast te stellen uitvoeringsprogramma voorzien om de implementatie van de
Beleidsnota te versterken.
Een ambitieuze Beleidsnota Drinkwater met een heldere (uitvoerings-)agenda voor
alle relevante beleidstrajecten en stakeholders is hoognodig. Het waarborgen van
de kwaliteit en kwantiteit van de bronnen van ons drinkwater moet daarbij de rode
draad zijn. De in mei 2020 gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit heeft
de eerder door KWR en Vewin getrokken conclusie bevestigd: de kwaliteit van de
bronnen staat onder toenemende druk. De door de minister van IenW ingestelde
‘Versnellingstafels’ moeten in 2020 concrete resultaten opleveren en alles op
alles moet worden gezet om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027
te halen. De Tweede Kamer heeft de minister in november 2019 opgeroepen de
regie te pakken bij de KRW-planvorming in 2020/2021 en prioriteit te geven aan
bescherming van de drinkwaterbronnen.
In april 2020 hebben de drinkwaterbedrijven en de waterschappen samen
opgeroepen het watersysteem fundamenteel te hervormen en de natuurlijke
balans te herstellen. De toekomstige beschikbaarheid van voldoende kwalitatief
goed zoetwater in alle delen van ons land is geen vanzelfsprekendheid.
Drie relatief droge zomers achter elkaar hebben dat meer dan duidelijk gemaakt.
Water leidend maken bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en
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verdelen én zuinig zijn met water; dat zijn de sleutelfactoren waar het om draait.
Ze staan helder in de NOVI en het Deltaprogramma maar ze moeten handen en
voeten krijgen in de praktijk.
De standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers ( i ) die in
het politieke jaar 2020-2021 op de agenda staan vindt u in deze Lobby-agenda.
De belangenbehartiging van Vewin richt zich in de kern op het scheppen en
handhaven van goede voorwaarden voor de drinkwatersector. Deze moeten
de 10 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 standpunten van de
drinkwatersector worden door Vewin, in nauwe samenspraak met de 10 leden,
geformuleerd. Vewin draagt deze uit, in Den Haag en in Brussel.
Deze agenda is geordend naar de ‘Haagse’ ministeries en de Europese Unie.
De 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 2020-2021 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 56.
Aarzel niet om ons te benaderen.
Hans de Groene, Directeur Vewin

