
Lobby-agenda
2020-2021



Lobby-agenda
2020-2021



Lobby-agenda 2020-20214

Inhoudsopgave

Voorwoord  6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  9
Beleidsnota Drinkwater  10
Samenwerking waterketen en -systeem  10
Waterbeschikbaarheid en bewust watergebruik  11
Nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water  13
Gebiedsdossiers  14
Delta-aanpak Waterkwaliteit  14
Ketenaanpak medicijnresten uit water  15
Opkomende stoffen  16
PFAS en drinkwaterbronnen   16
Implementatie Drinkwaterrichtlijn   17
Risicodialogen rondom klimaatadaptatie  18
Drinkwaterrestricties  18
Waterveiligheid  19
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)  20
Wacc  20
Drones 21

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  23
Nitraat  24
Bestrijdingsmiddelen  25
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan  26
Stikstof  27

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  29
Bodemverontreiniging  30
Infrastructuur  31
Wet open overheid (Woo)  32

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  35
Energietransitie  36
Mijnbouw en geothermie  37

Ministerie van Financiën  38
Belastingen  39

Ministerie van Justitie en Veiligheid  41
Samenwerking op het gebied van cybersecurity  42
Vertrouwelijke informatiedeling  43

Europese Unie  45
Europese richtlijn tot bescherming van de kritieke infrastructuur  46
Europese strategie geneesmiddelen en milieu  46
Europese Green Deal  47
Europese duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen  48
Implementatie Kaderichtlijn Water  49
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  50
Richtlijn Stedelijk Afvalwater  51
Verordening gewasbeschermingsmiddelen  52
Herziening richtlijn duurzaam gebruik pesticiden  53

Afkortingen  54

Contactpersonen Vewin  56

Watervoorzieningsgebieden  60



Lobby-agenda 2020-20216

Voorwoord

Samen aan de slag voor 
een toekomstbestendige 
drinkwater voorziening
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 

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 Lobby-
agenda 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
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Infrastructuur  
en Waterstaat
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Beleidsnota Drinkwater

Verzeker in de Beleidsnota Drinkwater de condities die de 
drinkwaterbedrijven in staat stellen hun wettelijke taak optimaal uit te 
blijven voeren. 
De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister iedere zes jaar een ‘beleidsnota 
inzake de openbare drinkwatervoorziening’ vaststelt. In 2020 verschijnt een 
nieuwe Beleidsnota Drinkwater. De nota bevat de hoofdlijnen van het beleid 
gericht op de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en 
schept voorwaarden waaronder de drinkwaterbedrijven kunnen blijven voldoen 
aan hun wettelijke taken. De waterbeschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen 
staan echter onder toenemende druk, hierin is een trendbreuk nodig.  
Vewin streeft naar een ambitieuze Beleidsnota Drinkwater, met aandacht voor 
zowel waterbeschikbaarheid in het watersysteem als voor waterkwaliteit, 
waarin de in deze Lobby-agenda opgenomen standpunten over het nationale 
en Europese beleid goed doorklinken. Vewin pleit ervoor dat de Beleidsnota 
Drinkwater concreet agendeert wat andere beleidstrajecten moeten realiseren 
om de kwantiteit en kwaliteit van drinkwaterbronnen te borgen.

i  Beleidsnota Drinkwater 

 Arjen Frentz

Samenwerking waterketen en -systeem

Behoud de verworvenheden van het Bestuursakkoord Water (BAW) en  
maak nieuwe afspraken over nieuwe uitdagingen. 
Het huidige Bestuursakkoord Water (BAW) en de aanvullende BAW-afspraken 
zijn een succesvol instrument gebleken en lopen eind 2020 af. De gestelde 
kostenbesparingsdoelen zijn behaald en er zijn grote stappen gezet op het 
gebied van de kwaliteit van dienstverlening en het verminderen van de 

(personele) kwetsbaarheid. De samenwerking tussen gemeenten, provincies, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven is geïntensiveerd en biedt de burger en 
de waterpartners veel voordeel, inzicht en spin-off. De gezamenlijke opgaven  
zijn groot en urgent, bijvoorbeeld ter verbetering van de waterkwaliteit, 
water  kwantiteit, ordening van de drukte in de ondergrond, grote investerings-
opgaven in de infrastructuur van de waterketen, klimaatopgaven en circulariteit. 
Wateropgaven kunnen niet meer sectoraal worden opgelost, het is daarom van 
belang dat oplossingen niet in deelsystemen worden bedacht maar dat gestreefd 
wordt naar de laagste maatschappelijke kosten en doelmatige en duurzame 
waterketens en watersystemen. Vewin is groot voorstander van een vervolg op 
het Bestuursakkoord Water. De totstandkoming van nieuwe afspraken tussen de 
partners vraagt om actieve regie, stimulering en facilitering van de minister van 
IenW.

i  Bestuursakkoord Water 

 Hendrik Jan IJsinga

Waterbeschikbaarheid en bewust watergebruik

Zorg voor een klimaatrobuust watersysteem met prioriteit voor de 
beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen van goede kwaliteit voor 
de lange termijn.
Het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ), onderdeel van het Deltaprogramma dat 
op Prinsjesdag 2021 wordt gepresenteerd, heeft zijn eerste zesjaarlijkse herijking 
ondergaan. Dit vormt het vertrekpunt voor de tweede fase, en verankering van 
de Nationale voorkeursstrategie en zes regionale strategieën in het Nationaal 
Water Plan en regionale beleidsplannen. Het is van belang dat ook in de toekomst 
voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit beschikbaar is voor de 
bereiding van drinkwater. De droge zomers van de laatste jaren hebben eens te 
meer duidelijk gemaakt dat dit geen vanzelfsprekendheid is.
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De Beleidstafel Droogte leverde een reeks van aanbevelingen op gericht 
op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Daarbij 
staat voorop dat waterbeschikbaarheid leidend is bij keuzes rond ruimtelijke 
inrichting en landgebruik. De voorkeursvolgorde zoetwater bestaat voorts uit 
water beter vasthouden, zuinig zijn met water en water regionaal verdelen. 
Deze elementen moeten gelijkwaardig en evenwichtig benaderd worden. 

Het klimaatbestendig watersysteem moet verzilting van innamepunten 
voorkomen. Hiervoor zijn grensoverschrijdend onderzoek en goede afspraken 
nodig met buurlanden over de afvoer van de grote rivieren; op het gebied van 
kwantiteit, temperatuur en kwaliteit. Voor grondwater is de ontwikkeling van 
‘actief grondwaterbeheer’ van belang; provincies moeten hiermee aan de slag, 
maar ook het Rijk moet een grotere rol spelen. En ook hier zijn afspraken met 
buurlanden nodig. Daarnaast moet het thema waterbeschikbaarheid goed 
worden verbonden met de beleidsdossiers STRONG, Aanvullende Strategische 
Voorraden en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In aanvulling daarop 
zetten de drinkwaterbedrijven in op bewust gebruik van (drink)water.  
Dat begint bij de drinkwaterbedrijven zelf die hun eigen waterhuishouding 
zoveel mogelijk optimaliseren door bijvoorbeeld scherp te zijn op lekverliezen 
in het leidingnet. Bewustmaking van huishoudens is met name gericht op het 
verminderen van laagwaardig gebruik van drinkwater, zoals voor de tuin, het 
zwembad of het wassen van de auto. Drinkwaterbedrijven participeren ook in 
decentrale wijkinitiatieven (onder andere waterketenbeheer) en denken mee 
bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van 
laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij. 

i  Deltaprogramma Zoetwater 

 Mirja Baneke

Nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water
 
Geef in de nieuwe KRW-plannen prioriteit aan de verbetering van de 
kwaliteit van drinkwaterbronnen, inclusief nieuwe bedreigingen en de 
invloed van klimaatverandering.
De kwaliteit van drinkwaterbronnen – het grond- en oppervlaktewater – staat 
onder toenemende druk aldus de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Bestaande 
en nieuwe bedreigingen zoals nitraat, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, 
industriële stoffen, bodemverontreiniging en klimaatverandering verhinderen 
voldoende verbetering of leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit.  
Dit vergt meer inspanningen om schoon drinkwater te maken. De doelen van  
de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten in 2027 worden gehaald; deze zijn nog 
lang niet binnen bereik.

De KRW verplicht lidstaten om iedere zes jaar stroomgebiedbeheerplannen 
(SGBP-en) vast te stellen, met resterende opgaven en bijbehorende 
maatregelen. Eind 2020 moeten de ontwerp SGBP-en gereed zijn voor de 
periode tot 2027. Dan wordt ook het ontwerp Nationaal Water Programma 
(NWP) vastgesteld met daarin de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en 
de daarbij behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid. Het is van 
belang dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, conform 
de door de Tweede Kamer aangenomen motie Moorlag (nr. 35300-XII-70), 
prioriteit krijgt in de SGBP-en en in het NWP, om de KRW-doelen in 2027 te 
kunnen halen. Daarnaast moet – in lijn met artikel 7 van de KRW – worden 
ingezet op verlaging – op termijn – van de zuiveringsinspanning. Hiervoor is een 
samenhangende aanpak nodig, waarbij sectoraal beleid met een relatie met 
waterkwaliteit (bijv. landbouw, industrie, huishoudens) beter afgestemd wordt 
op het waterkwaliteitsbeleid. Alle KRW-plannen opgeteld moeten zorgen dat 
de doelen gehaald worden, en het moet duidelijk zijn welke overheid welke 
bijdrage hieraan moet leveren. 

i  KRW, Stroomgebiedbeheerplannen
 Mirja Baneke
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Gebiedsdossiers 
 
Stem proces rond gebiedsdossiers beter af op KRW-cyclus en zorg voor 
wettelijke verankering van de gebiedsdossiers.
In de gebiedsdossiers van winningen voor drinkwaterproductie brengen 
(regionale) partijen samen met de drinkwaterbedrijven in kaart wat de risico’s  
zijn voor de waterkwaliteit van de winning of het innamepunt, zodat tijdig 
effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Sommige maatregelen  
kunnen beter niet lokaal maar landelijk voor alle winningen worden opgepakt; 
deze moeten dan worden opgenomen in de landelijke KRW-plannen.  
De afstemming tussen het proces rond het opstellen van de gebiedsdossiers  
en de KRW-cyclus blijkt in de praktijk niet goed te functioneren. Daardoor is  
het onvoldoende duidelijk welke aanvullingen op de maatregelen uit de 
gebiedsdossiers opgenomen moeten worden in bijvoorbeeld de SGBP-en om 
de KRW-doelen voor drinkwaterbronnen te kunnen halen. Daarnaast zijn de 
gebiedsdossiers niet wettelijk verankerd, waardoor betrokkenheid en inzet van de 
partijen wisselend is, en niet altijd de benodigde maatregelen worden genomen.

i  Gebiedsdossiers

 Mirja Baneke

Delta-aanpak Waterkwaliteit
 
Zorg voor bestuurlijke afspraken die effectief bijdragen aan verbetering van 
de waterkwaliteit.
De minister van IenW heeft in 2018 ‘Versnellingstafels’ ingericht om via concrete 
maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit. Voor 
Vewin heeft dit initiatief prioriteit. Het is essentieel de doelen van de  
KRW voor drinkwaterbronnen te halen, inclusief de aanpak van nieuwe 
bedreigingen zoals opkomende stoffen en klimaatverandering. De urgentie  
van concrete afspraken en maatregelen is hoog voor de drinkwatersector.  
De versnellingstafels hebben een looptijd van twee jaar. 

Daarom moeten er eind 2020 goede, bestuurlijk verankerde afspraken liggen die 
effectief bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Ook moet duidelijk zijn 
hoe het bestuurlijk overleg in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit wordt 
voortgezet. 

i  Delta-aanpak Waterkwaliteit 

 Mirja Baneke, Harrie Timmer

Ketenaanpak medicijnresten uit water

Maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn noodzakelijk om 
medicijnresten in water terug te dringen naast maatregelen bij de bron.
In de ketenaanpak werken overheden, de farmaceutische sector, de zorg- en de 
watersector succesvol samen aan het terugdringen van medicijnresten in water. 
Medicijnresten komen via de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in beken en 
rivieren terecht. Daar vormen ze een bedreiging voor de bronnen van drinkwater 
en de ecologie. Meer dan 95% van de medicijnresten in oppervlaktewater is 
afkomstig van RWZI’s. Uit een hotspotanalyse blijkt welke RWZI’s wat betreft 
medicijnresten een relatief grote invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit 
en op de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Op basis hiervan wordt de komende 
jaren de zuivering van een tiental RWZI’s uitgebreid ten behoeve van de 
verwijdering van medicijnresten. Bij de verdere uitrol moeten de uitkomsten van 
de hotspotanalyse gebruikt worden om te prioriteren welke RWZI’s wanneer 
worden uitgebreid. Het is nodig om dit vanuit een stroomgebiedbenadering te 
beschouwen. Daarnaast is aandacht voor bronaanpak nodig. Leidend hierbij is de 
Green Deal Duurzame Zorg. Een van de vier pijlers hiervan is een halt toeroepen 
aan verontreiniging van water met medicijnresten. Bij de Green Deal richt de 
aanpak bij de zorg zich op het verminderen van de emissies naar water en op het 
terugdringen van röntgencontrastmiddelen in water.

i  Ketenaanpak medicijnresten uit water

 Mirja Baneke 
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Opkomende stoffen

Voorkom dat opkomende stoffen in het milieu terechtkomen en een risico 
vormen voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen.
Lozingen van industrieel afvalwater kunnen risico’s opleveren voor de kwaliteit 
van drinkwaterbronnen. In de afgelopen periode zijn onder andere via de 
Structurele aanpak opkomende stoffen stappen gezet om de praktijk van 
vergunningverlening voor lozingen op water te verbeteren. Op een aantal 
punten is nog meer inzet nodig. De samenwerking tussen bevoegde gezagen 
bij vergunningverlening voor indirecte lozingen moet verbeteren. Bevoegde 
gezagen hebben voldoende kennis en capaciteit nodig om vergunningen te 
kunnen verlenen. Daarnaast is meer transparantie nodig over welke stoffen 
waar geloosd worden, en welke effecten dit kan hebben op drinkwaterbronnen, 
met name als het gaat om (zeer) zorgwekkende stoffen. Ook is meer kennis 
nodig over opkomende stoffen in relatie tot grondwaterbronnen, en moet de 
integrale aanpak van opkomende stoffen (in water, lucht, bodem, afval) verder 
gestructureerd worden. Aanpak van deze punten moet onder andere plaatsvinden 
via de Structurele aanpak opkomende stoffen in water en door het maken van 
bestuurlijke afspraken in de versnellingstafel opkomende stoffen. 

i  Opkomende stoffen 

 Harrie Timmer

PFAS en drinkwaterbronnen

Ontwikkel een strategie voor aanpak van PFAS-verontreinigingen die 
drinkwaterbronnen bedreigen.
Water bestemd voor de drinkwatervoorziening is een zeer kwetsbare 
functie. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen staat in toenemende mate 
onder druk. PFAS vormen hierbij een belangrijk risico. Huidige zuiveringen 
verwijderen deze stoffen niet of nauwelijks. Voorkómen moet worden dat 
PFAS in drinkwaterbronnen terechtkomen. Inzet op emissiereductie van PFAS 
aan de bron is daarvoor noodzakelijk. Vewin vindt het van belang dat zo snel 
mogelijk onderzocht wordt wat de ernst en omvang is van de verontreiniging 
van bodem en grondwater met PFAS en welke bedreigingen deze oplevert voor 
drinkwaterbronnen. 

Er moet een adequate strategie ontwikkeld worden met beschermende 
maatregelen op plaatsen waar PFAS leiden tot bedreiging van drinkwater-
bronnen. Voor een juiste beoordeling van de vraag of maatregelen ter 
bescherming van grondwaterbronnen voor drinkwater nodig zijn is het gewenst 
dat de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFAS 
gelijkgesteld worden aan de indicatieve richtwaarden die voor deze stoffen 
gelden in het drinkwater zelf. Om verergering van knelpunten te voorkomen 
dient het verbod op toepassing van niet-gebiedseigen PFAS-houdende grond 
en bagger in grondwaterbeschermingsgebieden uit het tijdelijk handelingskader 
te worden verbreed naar álle ‘gebieden voor de drinkwatervoorziening’: 
waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones, en 
reserves voor de toekomst.

i  Handelingskader PFAS, INEV’s, herziening Bodemconvenant

 Rob Eijsink

Implementatie Drinkwaterrichtlijn

Betrek de drinkwatersector actief bij de implementatie van de Europese 
Drinkwaterrichtlijn in de Nederlandse Drinkwaterwet.
Naar verwachting is per december 2020 de herziene Europese Drinkwater-
richtlijn officieel van kracht. Daarna hebben de lidstaten twee jaar de tijd om 
de nationale wet- en regelgeving aan te passen om aan de vereisten van de 
nieuwe Drinkwaterrichtlijn te voldoen. In Nederland vindt implementatie van 
de Drinkwaterrichtlijn plaats via de Drinkwaterwet. Het ministerie van IenW 
stelt hiervoor in de tweede helft van 2020 een implementatieplan op. Het is 
van belang de drinkwatersector actief te betrekken bij het opstellen van dit 
implementatieplan. Belangrijke punten hierbij zijn: de invulling van de herziening 
van enkele drinkwaternormen (waaronder lood), de nieuwe watchlist voor 
opkomende stoffen, de risicobenadering voor drinkwaterbronnen en voor 
drinkwaterproductie en -distributie, de hygiënische eisen aan materialen en 
chemicaliën in contact met drinkwater, de verbetering van de toegang tot 
drinkwater en de uitbreiding van de informatieplicht aan consumenten.

i  Implementatie Drinkwaterrichtlijn

 Mirja Baneke
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Risicodialogen rondom klimaatadaptatie 

Betrek drinkwaterbedrijven bij de risicodialogen rondom wateroverlast, 
hitte, droogte en overstromingen.
Klimaatverandering vergroot de kans op wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie stelt als doel 
dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust 
is ingericht. In 2019/2020 voeren gemeenten stresstesten uit naar hitte, 
droogte en wateroverlast. Veiligheidsregio’s voeren impactanalyses uit 
naar overstromingen. Hierna volgt met alle betrokkenen in het gebied 
een risicodialoog over welke knelpunten het meest urgent zijn en waar 
maatregelen nodig zijn. Het is van belang drinkwaterbedrijven bij deze dialogen 
te betrekken, bij voorkeur op provinciaal niveau. Betrokkenheid is nodig 
om drinkwaterbedrijven in staat te stellen om waar nodig zélf aanvullende 
maatregelen te treffen, maar ook om aan te geven wat vanuit de overheid 
benodigd is voor de robuustheid van de drinkwatervoorziening. Hierbij gaat het 
onder andere om maatregelen die ongewenste opwarming van leidingen in de 
bodem in stedelijk gebied reduceren want een verhoogde temperatuur van het 
drinkwater leidt tot kwaliteitsproblemen.

i  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

 Rob Eijsink, Sabine Gielens

Drinkwaterrestricties

Stel in samenwerking met de drinkwatersector en de algemene 
crisiskolom een goed uitvoerbaar en handhaafbaar stelsel op voor 
drinkwaterrestricties.
De Beleidstafel Droogte adviseerde eind 2019 een verkenning te laten uitvoeren 
naar een uitvoerbaar en handhaafbaar stelsel van drinkwaterrestricties voor 
crisissituaties, zodanig dat overheden en drinkwaterbedrijven dit kunnen 
uitvoeren. De verwachting is dat in de toekomst droogteperiodes mogelijk 
vaker voorkomen en langer aanhouden. In dit scenario, in combinatie met een 
extreem hoge watervraag die de capaciteit van de drinkwaterbedrijven overstijgt 
en/of verontreiniging van bronnen met innamestops als gevolg, kan het nodig 

zijn drinkwaterrestricties af te kondigen. Het betreft expliciet een noodmaatregel 
om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen, bijvoorbeeld 
een sproeiverbod. Het op te stellen stelsel moet een escalatieladder bevatten, 
waarmee duidelijk wordt dat restricties een laatste redmiddel zijn, dus 
een sluitstuk. Daarnaast dient worden vastgelegd dat drinkwaterbedrijven 
de vragende partij zijn als het gaat om restricties, en dat de afweging en 
bevoegdheid voor het afkondigen van restricties in de IenW-kolom liggen.

i  Beleidsnota Drinkwater 2020, Protocol drinkwaterrestricties

 Sabine Gielens

Waterveiligheid

Investeer in waterveiligheid in relatie tot vitale infrastructuur en verklein 
zo de kans op een overstroming.
In het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, heeft de overheid 
de ambitie gesteld dat het risico op verstoring van de drinkwatervoorziening 
door overstromingen minimaal is. Hiertoe moeten overheid en drinkwater-
bedrijven de nodige maatregelen treffen. Inzet van Vewin is dat de overheid in 
eerste instantie investeert in waterveiligheid in relatie tot vitale infrastructuur 
om de kans op een overstroming te verkleinen. In tweede instantie moet 
de focus liggen op snel herstel. Bij ver- of nieuwbouw van productielocaties 
houden drinkwaterbedrijven hier rekening mee. Na een overstroming stellen 
drinkwaterbedrijven hun nooddrinkwatermateriaal ter beschikking. De overheid 
draagt zorg voor het transport ervan en de distributie van nooddrinkwater.  
Voor de herstelfase dient de overheid een herstelstrategie op te stellen, waarbij 
vitale sectoren geprioriteerd worden in de beschikbaarheid van capaciteit en 
hulpstoffen voor een snel herstel. Bovenstaande beleidsuitgangspunten dienen 
te worden opgenomen in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater, als toetsingskader 
voor de volgende ronde leveringsplannen (2024), en als actiepunten voor  
het Rijk.

i  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – Vitaal en kwetsbaar 

 Sabine Gielens
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Wet beveiliging netwerk- en 

informatiesystemen (Wbni)

Leg de primaire verantwoordelijkheid voor de zorgplicht en bewijslast uit 
de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) bij de 
drinkwaterbedrijven. 
Met de Wbni en het onderliggend besluit hebben drinkwaterbedrijven 
een aantoonbare zorgplicht voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen. Ter invulling hiervan, heeft de sector in 2018 een 
ambitieus normenkader voor de beveiliging van de procesautomatisering (PA) 
opgesteld. Dit sectorspecifieke normenkader is gebaseerd op vooraanstaande 
internationale standaarden en extern getoetst, door TNO. Via externe 
audits worden de implementatie en naleving van de maatregelen uit het 
normenkader aangetoond. De resultaten worden aan de toezichthouder 
voorgelegd. Inzet van Vewin is dat de maatregelen uit dit normenkader, 
samen met de externe audits en de verplichtingen in de Drinkwaterwet en de 
Wbni, het toetsingskader vormen voor de toezichthouder, de ILT. Dit dient als 
zodanig via een ministeriële regeling te worden vastgelegd zodat de sector 
rechtszekerheid heeft als het gaat om toezicht en handhaving door de ILT. 

i  Wet en besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen 

 Sabine Gielens

Wacc

Stem de toegestane vergoeding voor vermogen (Wacc) beter af op de 
praktijk van de drinkwaterbedrijven. 
De evaluatie van de Drinkwaterwet heeft aangetoond dat de Wacc (gewogen 
vermogenskostenvergoeding) goed werkt als instrument om overwinst 
te voorkomen. Maar de wijze van berekening van de Wacc werkt ook 
belemmerend bij het aantrekken van financiering voor de investeringen van 
de drinkwaterbedrijven. De drinkwaterbedrijven investeren steeds meer in 
hun leidingnetten en zuiveringsinstallaties en doen dat om op lange termijn de 
ongehinderde drinkwatervoorziening te garanderen. Daarbij horen langlopende 
financieringen. De Wacc, die tweejaarlijks wordt vastgesteld, daalde de 
afgelopen jaren. Dit dwingt de drinkwaterbedrijven in de richting van korter 

lopende financiering en maakt het steeds moeilijker te voldoen aan de ratio’s 
die financiers eisen. De minister heeft de conclusie van de evaluatie ter harte 
genomen en aangegeven een aangepaste berekeningsmethodiek van de Wacc 
te introduceren. Deze moet beter aansluiten op de financieringspraktijk van de 
drinkwaterbedrijven en de efficiënte bedrijfsvoering minder belemmeren. 
Het is van belang dat deze nieuwe berekeningsmethodiek tijdig, dat wil zeggen 
per volgende reguleringsronde ingaande 2022, wordt geïmplementeerd door 
aanpassing van Drinkwaterwet, -Besluit en -Regeling.

i  Drinkwaterwet, -Besluit en -Regeling

 Hendrik Jan IJsinga

Drones

Neem in drone-regelgeving een vliegverbod op voor drones boven 
drinkwater-productielocaties en innamepunten uit oppervlaktewater.
Drones overstijgen de fysieke beveiliging, barrières en toezicht van 
drinkwaterbedrijven. Hierdoor ontstaan risico’s rondom spionage, verstoring 
van ICT-systemen en/of moedwillig schade toebrengen aan de waterkwaliteit 
van open wateren. Deze situatie vraagt om restricties aan het luchtruim 
die alleen vanuit de overheid kunnen worden opgelegd. Nieuwe Europese 
regels geven lidstaten ruimte voor meer differentiatie in regels en zonering. 
Ter bescherming van de drinkwatervoorziening - onderdeel van de top-
vitale infrastructuur in Nederland - is boven de 25 grootste productielocaties 
en innamepunten uit oppervlaktewater een vliegverbod voor drones 
noodzakelijk. De maatschappelijke kosten van een vliegverbod zijn lager dan 
wanneer alle drinkwaterbedrijven zich moeten beschermen tegen drones. 
Boven spaarbekkens en infiltratieplassen zouden alleen kleine drones voor 
recreatief gebruik toegestaan moeten worden, rekening houdend met huidige 
regelgeving, zoals Natura 2000 – beheerplannen.
Drinkwaterbedrijven zijn bereid een rol te spelen in de handhaving van een 
vliegverbod. Voor het verrichten van luchtwerk is ontheffing van het vliegverbod 
mogelijk.

i  Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen

 Sabine Gielens
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Nitraat
 
Bevorder een voortvarende uitvoering van de bestuursovereenkomst 
nitraat om grondwaterbronnen beter te beschermen tegen verontreiniging 
met nitraat.
In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm 
van 50 mg/l overschreden. Het generieke beleid uit het 6e actieprogramma 
Nitraatrichtlijn is onvoldoende om de kwaliteit van het grondwater hier te 
verbeteren. Daarom is eind 2017 een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
Vewin, LTO, IPO, LNV en IenW om de uitspoeling van nitraat in deze 34 
gebieden terug te dringen en hier zo snel mogelijk aan de nitraatnorm te 
voldoen. In juni 2020 is in een tussenevaluatie de voortgang van de aanpak 
per gebied zichtbaar gemaakt. Hieruit is gebleken dat circa een derde van 
de gebieden goed op weg is de doelen te halen, maar dat in de resterende 
gebieden aanvullende maatregelen en meer deelnemende boeren nodig zijn. 
In sommige gebieden moet daarnaast ook aangehaakt worden bij andere 
beleidstrajecten om de doelen te kunnen halen. De partijen hebben afgesproken 
de plannen van aanpak per gebied te actualiseren, en waar nodig te bezien  
of verplichte maatregelen kunnen helpen bij het doelbereik. Hierbij moet  
ook bekeken worden welke partij verantwoordelijk is voor welke maatregelen, 
en hoe synergie gerealiseerd kan worden met andere beleidstrajecten.  
Verplichte maatregelen waarvoor het Rijk verantwoordelijk is moeten 
opgenomen worden in het 6e en/of 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

i  Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Bestuursovereenkomst Nitraat

 Harrie Timmer

Bestrijdingsmiddelen

Bescherm drinkwaterbronnen tegen verontreiniging met 
bestrijdingsmiddelen.
Uit onderzoek van KWR (2018, 2019) blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen 
nog steeds in normoverschrijdende concentraties worden aangetroffen in 
drinkwaterbronnen. De tussenevaluatie van het PBL van de Tweede nota 
duurzame gewasbescherming (2019) laat zien dat het doel om in 2023 
nagenoeg geen normoverschrijdingen meer te hebben in drinkwaterbronnen bij 
ongewijzigd beleid waarschijnlijk niet wordt gehaald. Uit de Nationale Analyse 
Waterkwaliteit (2020) blijkt dat de Kaderrichtlijn Water-doelen nog niet in zicht 
zijn. Daarnaast zijn er zorgen over het ‘vergrijzen’ van het grondwater, omdat 
er steeds meer verschillende stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen op 
steeds grotere diepte in het grondwater worden aangetroffen. Er is daarom 
extra inzet nodig om de doelen van de Tweede nota (in 2023) en de KRW (in 
2027) te kunnen halen en verdere verontreiniging van het grondwater tegen te 
gaan. In de Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 is afgesproken 
dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder moeten worden 
teruggebracht naar nagenoeg nul in 2030. Een daadkrachtige uitvoering van 
het bijbehorende uitvoeringsprogramma is daarom cruciaal, met focus op de 
bescherming van drinkwaterbronnen. Om de doelen van de Tweede nota en 
de KRW te kunnen halen moet ook ingezet worden op een verbetering van 
het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen (onder andere meer 
systeemgericht), en op bewustwording, toezicht en handhaving in de omgeving 
van drinkwaterbronnen.

i  Toekomstvisie Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen 2030

 Harrie Timmer
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid:  

Nationaal Strategisch Plan

Zorg dat het Nationaal Strategisch Plan bijdraagt aan het halen van de 
doelen uit de KRW, met prioriteit voor het beschermen van 
drinkwaterbronnen. 
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nog in ontwikkeling en 
gaat pas vanaf 2023 in. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) moet beschrijven 
op welke manier het nieuwe GLB in Nederland wordt ingevuld. Onderwerpen 
die aan de orde komen zijn onder andere de randvoorwaarden voor de 
basissteun per hectare, de invulling van de ecoregelingen en de verdeling van 
de middelen uit de inkomenssteun en uit het plattelandsontwikkelingsfonds. 
Het NSP moet bijdragen aan het halen van de doelen van het GLB, maar 
de lidstaten moeten in het NSP ook aangeven hoe ze de ambities uit de 
van-boer-tot-bordstrategie gaan waarmaken die de Europese Commissie in 
mei 2020 presenteerde. Doel van deze strategie is verduurzaming van de 
Europese voedselvoorziening. Belangrijke voorstellen in de strategie zijn de 
herziening van de gewasbeschermingsmiddelenregelgeving en een actieplan 
voor het mestbeleid, om de vermindering van het gebruik en de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het milieu te realiseren. Vewin 
vindt dat de ambities uit de van-boer-tot-bordstrategie in het NSP benut moeten 
worden om het halen van de KRW-doelen dichterbij te brengen. Hiervoor zijn 
een betere implementatie van de GLB en betere afstemming van het GLB met 
de KRW van groot belang. Het NSP moet effectieve maatregelen bevatten die 
bijdragen aan het realiseren van een goede waterkwaliteit, met prioriteit voor het 
beschermen van drinkwaterbronnen. 

i  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan 

 Mirja Baneke

Stikstof

Geef prioriteit aan vergunningverlening voor uitvoeringsprojecten van de 
drinkwatersector, met name waar er risico’s zijn voor de leveringszekerheid 
van drinkwater.
De problematiek van stikstofemissie en -depositie heeft twee kanten die van 
belang zijn voor de drinkwatersector. Aan de ene kant vindt er nog steeds 
teveel stikstofdepositie plaats in de beschermingsgebieden rond onze 
winningen, met negatieve effecten voor de natuur die de drinkwatersector 
beheert. Hiervoor moet de bronaanpak verbeteren om stikstofemissies in de 
omgeving van deze gebieden duurzaam terug te brengen. Aan de andere kant 
ondervinden drinkwaterbedrijven problemen rond vergunningverlening voor de 
eigen uitvoeringsprojecten waarbij stikstofuitstoot plaatsvindt, zoals de aanleg 
van transport- en distributieleidingen of nieuwe pompstations. Dit zorgt voor 
problemen met de tijdige realisatie en kan daardoor risico’s opleveren voor de 
leveringszekerheid. Het is daarom van belang dat er voldoende mogelijkheden 
zijn om de projecten van de drinkwatersector tijdig uit te kunnen blijven voeren, 
bijvoorbeeld door ze aan te haken bij de stikstofruimte die is gecreëerd voor 
woningbouw. Bij het grootste deel van de projecten van de drinkwatersector 
komt slechts tijdelijk een relatief lage hoeveelheid stikstof vrij. Het is van 
belang dat het bevoegd gezag hiermee rekening houdt en prioriteit geeft aan 
vergunningverlening voor drinkwaterprojecten, zeker als er een relatie is met 
leveringszekerheid. Waar nodig moet het Rijk hierbij regie voeren.

i  Stikstofproblematiek 

 Mirja Baneke
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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 
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Energietransitie

Weeg de effecten op drinkwaterinfrastructuur mee in de plan- en 
besluitvorming over de energietransitie.
De energietransitie leidt naar verwachting tot grootschalige uitrol van nieuwe 
warmtenetten. Warmte-uitstraling uit die netten kan aanleiding geven 
tot ongewenste opwarming van drinkwater in het leidingnet. Aanleg van 
warmtenetten en verzwaring van elektriciteitsnetwerken kan daarnaast ook grote 
financiële impact hebben doordat drinkwaterinfrastructuur ver voor het einde van 
de levensduur moet worden vervangen. Het is van belang die opgaven goed op 
elkaar af te stemmen en de impact op de drinkwaterinfrastructuur integraal mee 
te wegen. 
De drinkwatersector levert vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
een actieve bijdrage aan de energietransitie en de uitwerking van de Regionale 
Energie Strategieën (RES’en). Drinkwaterbedrijven willen als producenten 
van drinkwater en eigenaar/beheerder van drinkwaternetten en aansluitend 
op hun kerntaak bijdragen aan de verkenning van mogelijkheden voor veilige 
en verantwoorde ontwikkeling van aquathermie. De sector heeft daarom de 
Green Deal Aquathermie medeondertekend. De drinkwaterbedrijven willen niet 
alleen bijdragen om het belang van de drinkwatersector veilig te stellen, maar 
met name ook vanuit de overtuiging dat zij hierin van meerwaarde kunnen zijn. 
Deze meerwaarde bevindt zich vooral in het beschikbaar stellen van kennis van 
het watersysteem en van de ondergrond. Aquathermie moet als volwaardig 
alternatief voor de warmtevoorziening een positie krijgen in de uitwerking van 
deze RES’en, evenals de ruimtelijke inpassing en veiligstelling van aanvullende 
strategische grondwatervoorraden voor de toekomstige drinkwatervoorziening. 
Het eigen energieverbruik van de drinkwatersector wordt nu al volledig als groene 
stroom ingekocht. Daarnaast zijn er in de drinkwatersector diverse initiatieven 
voor duurzame energieopwekking. 

i  Regionale Energie Strategieën

 Rob Eijsink

Mijnbouw en geothermie

Sluit mijnbouwactiviteiten en geothermie uit in gebieden voor de 
waterwinning. 
Mijnbouwactiviteiten en winning van aardwarmte zijn risicovol voor het 
grondwater. Door de energietransitie neemt het spanningsveld met het gebruik 
van de ondergrond voor de drinkwatervoorziening toe. In de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG) zijn gebieden voor de drinkwatervoorziening slechts ten 
dele uitgesloten voor mijnbouwactiviteiten. In door de provincies aangewezen 
intrekgebieden en ook ónder de gebieden voor de waterwinning moet 
mijnbouw aanvullend worden uitgesloten. Dit moet in de AMvB’s Mijnbouwwet 
en Omgevingswet worden vastgelegd. In de uitwerking van STRONG wijzen 
provincies en drinkwaterbedrijven aanvullende strategische voorraden (ASV’s) 
aan voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Daarbij wordt zo veel mogelijk 
rekening gehouden met ontwikkelingen inzake geothermie. Functiescheiding 
met mijnbouw en geothermie moet hier het uitgangspunt zijn. Om ook elders te 
borgen dat verontreiniging van grondwater door mijnbouw wordt voorkomen zijn 
aanvullende technische eisen voor boringen noodzakelijk. Deze verplichtingen 
moeten in regelgeving worden verankerd. Bij mijnbouwwerken moet daarnaast 
altijd monitoring van het diepe grondwater worden voorgeschreven om 
eventuele lekkages van boorputten op te kunnen sporen.

i  AMvB’s Mijnbouwwet, Omgevingswet

 Rob Eijsink
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Belastingen 

Verlaag de belastingdruk op drinkwater. 
Drinkwater is van essentieel belang voor de volksgezondheid en hygiëne. 
Het is een gezonde eerste levensbehoefte die bovendien duurzaam is: het 
wordt zonder plasticverpakking en zonder vrachtwagenkilometers aan huis 
afgeleverd. Het is van maatschappelijk belang dat iedereen toegang heeft 
tot drinkwater zonder financiële belemmeringen. Al langere tijd slagen 
drinkwaterbedrijven erin de (reële) kostprijs van de productie en levering van 
drinkwater te laten dalen door toenemende efficiëntie. Echter, door stijgende 
belastingen verdampt het voordeel voor de consument. Inmiddels wordt de 
prijs van drinkwater voor bijna 30% bepaald door belastingen zoals de Belasting 
op Leidingwater (BoL), de grondwaterheffing, precario en de recent verhoogde 
btw. De regering moet kiezen voor gezond en duurzaam drinkwater en stoppen 
met drinkwater steeds duurder te maken dan nodig is. Vewin pleit daarom voor 
verlaging van de belastingdruk op drinkwater als eerste levensbehoefte door 
een verlaging van de Belasting op Leidingwater.

i  Belastingplan

 Hendrik Jan IJsinga
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Samenwerking op het gebied van 

cybersecurity

Maak nadere samenwerkingsafspraken op basis van bestaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
De digitale dreiging voor de nationale veiligheid houdt aan, aldus het Cyber 
Security Beeld 2020. Publiek-private samenwerking is dan ook essentieel. 
Hiervoor zijn de bestaande wettelijke kaders, met sectoraal toezicht en 
handhaving, én vertrouwen tussen partijen randvoorwaardelijk.  
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een kennisautoriteit op 
het gebied van dreigingsinformatie, die van groot belang is voor vitaal om 
de juiste (beveiligings-)maatregelen te treffen. De vitale sectoren zijn en 
blijven verantwoordelijk voor beveiliging en incidentrespons, met toezicht en 
handhaving door de sectorale toezichthouders.  
Voor een optimale samenwerking zijn nadere werkafspraken tussen het NCSC, 
de vitale sectoren en toezichthouders noodzakelijk. Er dient in gezamenlijkheid 
een escalatiepad te worden opgesteld voor situaties waarin bij ernstige 
kwetsbaarheden beveiligingsadviezen niet of niet voldoende zouden worden 
opgevolgd door vitaal. De eerste stap is escalatie tussen NCSC en het vitale 
bedrijf, waarbij het bedrijf ingaat op de uitkomsten van de eigen risicoanalyse 
die leidend is voor te nemen maatregelen. In het uiterste geval kan de 
toezichthouder waar nodig maatregelen afdwingen, in geval van drinkwater 
de ILT. Structureel oefenen met elkaar is van belang om de werkafspraken te 
toetsen op effectiviteit, voor begrip voor elkaars positie en voor kennis van 
elkaars processen.

i  Nationaal Cyber Security Centrum

 Sabine Gielens 

Vertrouwelijke informatiedeling

Richt ‘trusted channels’ in tussen overheid en vitale sectoren.
Statelijke actoren zijn een steeds grotere bedreiging voor de belangen van 
de Nederlandse staat. Het schaden van deze belangen zou onder andere via 
verstoring van de vitale processen kunnen plaatsvinden. De overheid verwacht 
dat de vitale infrastructuur, waaronder de drinkwatersector, zich weerbaarder 
maakt tegen deze dreigingen. Hiervoor is tijdige informatievoorziening inclusief 
handelingsperspectief vanuit de overheid nodig om de juiste maatregelen te 
kunnen treffen en te rechtvaardigen.  
Eén van de obstakels bij informatiedeling is dat hoog geclassificeerde 
dreigingsinformatie alleen onder strenge voorwaarden kan worden 
gedeeld. Het delen van dergelijke informatie kan alleen plaatsvinden als er 
onderling vertrouwen is tussen de overheid en vitale sectoren. Vewin pleit 
ervoor om naast de reguliere informatie-uitwisseling, ‘trusted channels’ te 
realiseren voor het delen van geclassificeerde (dreigings-)informatie door alle 
overheidsinstanties met vitale sectoren. Hiertoe zou per sector of vitaal bedrijf 
een Security Liaison Officer aangesteld kunnen worden.

i  Economische Veiligheid, Nederlandse Cybersecurity Agenda,  

Nationale Veiligheid Strategie 

 Sabine Gielens 
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Europese richtlijn tot bescherming van de 

kritieke infrastructuur

Houd de Nederlandse drinkwatervoorziening buiten de Europese kritieke 
infrastructuur en de scope van de EPCIP-richtlijn. 
In 2019 is de EPCIP-richtlijn geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat deze 
weinig zou bijgedragen hebben aan de bescherming van Europese kritieke 
infrastructuur. Eén van de oorzaken zou zijn dat de scope van de richtlijn te 
beperkt is waardoor deze op slechts een aantal sectoren van toepassing is. In 
opdracht van de Europese Commissie wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
naar mogelijke oplossingen voor het verder versterken van de bescherming van 
kritieke infrastructuur in de EU.  
Vewin houdt vast aan het eerdere standpunt, namelijk dat de Nederlandse 
drinkwatervoorziening geen onderdeel is of moet worden van de Europese 
kritieke infrastructuur. Uitval van drinkwater in Nederland heeft namelijk 
géén grensoverschrijdende impact. Het huidige sectorale wetgevingskader 
en beleid, aangevuld met de Wbni (afgeleid van de Europese Netwerk- en 
Informatiebeveiligingrichtlijn), bieden een volledig kader voor bescherming van 
de Nederlandse drinkwatervoorziening. Wel zou meer ingezet kunnen worden 
op uitwisseling van ervaringen tussen lidstaten en sectoren, en op onderzoek 
naar de afhankelijkheden van toeleveranciers. 

i  European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) 

 Jos van den Akker, Sabine Gielens 

Europese strategie geneesmiddelen en milieu 

Zet bij de EU-strategie voor geneesmiddelen in het milieu in op 
verbetering van de milieubeoordeling en een (voorzorgs-)norm voor 
medicijnresten in drinkwaterbronnen. 
De Europese Commissie presenteerde in maart 2019 een mededeling over de 
strategie van de EU voor geneesmiddelen in het milieu. Daarmee onderstreepte 
de Commissie de urgentie van de problematiek van medicijnresten in water en 
dat zij wil inzetten op een ketenaanpak, van zorgsector tot afvalwaterzuivering. 
Concretere invulling van deze strategie is nodig op een paar punten.  

Als onderdeel van de Europese Green Deal stelt de Commissie eind 2020 een 
geneesmiddelenstrategie voor veilige en betaalbare geneesmiddelen voor. 
De focus ligt daarin niet bij voorbaat op effecten van geneesmiddelen op 
het milieu. Met deze strategie is het van belang de milieubeoordeling van 
geneesmiddelen en de transparantie hierover te verbeteren. Daarnaast is het 
essentieel op EU-niveau de aanpak van medicijnresten te verbinden met de 
KRW en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, onder andere door een voorzorgsnorm 
voor medicijnresten in drinkwaterbronnen vast te stellen. Dan is helder op welk 
doel gestuurd wordt met de maatregelen om medicijnresten in water terug te 
dringen. En zo kan aangesloten worden bij de ‘zero pollution ambition’ uit de 
Green Deal. 

i  EU-strategie over geneesmiddelen in het milieu 

 Jos van den Akker, Mirja Baneke

Europese Green Deal

Geef prioriteit aan de bescherming van drinkwaterbronnen bij de 
uitwerking van de verschillende initiatieven onder de Europese Green Deal. 
In december 2019 publiceerde de Europese Commissie de Europese Green 
Deal. De Green Deal kan gezien worden als een vijfjarig overkoepelend 
werkprogramma op het gebied van klimaat en milieu. Naast het plan om 
Europa in 2050 klimaatneutraal te maken en in te spelen op klimaatverandering 
komt de Commissie met verschillende initiatieven en strategieën om de ‘zero 
pollution ambition’ uit te werken ter bescherming van het milieu. Voorbeelden 
zijn de in mei 2020 gepubliceerde van-boer-tot-bordstrategie die inzet op minder 
gebruik van pesticiden en nutriënten, een in het najaar van 2020 te publiceren 
duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen met wellicht een uitfasering 
van niet-essentiële toepassingen van PFAS, en het actieplan om de vervuiling 
van water, bodem en lucht tot nul terug te dringen dat in 2021 het licht zal zien. 
Vewin ondersteunt deze toenemende focus op milieu- en klimaatbeleid. Daarbij 
is het behalen van de bestaande milieudoelstellingen waaronder die op het vlak 
van waterkwaliteit van fundamenteel belang.

i  Europese Green Deal

 Jos van den Akker, Dieter Staat, Mirja Baneke, Harrie Timmer
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Europese duurzaamheidsstrategie voor 

chemische stoffen

Prioriteer de bescherming van drinkwaterbronnen bij EU-Green Deal 
initiatieven voor chemische stoffen.
Een van de initiatieven onder de Europese Green Deal is de publicatie van een 
duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen in het najaar van 2020. Het doel 
van deze strategie is de risico’s bij de productie en de toepassing van chemische 
stoffen te beperken en mens en milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke 
chemische stoffen. Daarnaast werkt Nederland in het kader van de Europese 
wetgeving voor de toetsing en toelating van chemische stoffen (REACH) aan 
een EU restrictievoorstel voor een breed verbod van PFAS waarbij alleen 
essentiële toepassingen van PFAS toegelaten zouden zijn. Positief is dat de 
Europese Commissie als een van de onderdelen van de duurzaamheidsstrategie 
waarschijnlijk ook een dergelijk actieplan opneemt voor het uitfaseren van 
niet-essentiële toepassingen van PFAS. De strategie kan samen met het 
actieplan om de vervuiling van water, bodem en lucht tot nul terug te dringen 
concreet bijdragen aan de ‘zero pollution ambition’ van de Green Deal. Het 
voorzorgsbeginsel dient in deze voorstellen centraal te staan, zodat de impact 
van chemische stoffen op de waterkwaliteit, in het bijzonder drinkwaterbronnen, 
wordt meegenomen. Daarnaast roept Vewin op tot safe-by-design chemische 
stoffen, het vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke 
alternatieven, en het laten bijhouden door de (chemische) industrie van volumes 
en emissies van schadelijke stoffen gedurende de hele levenscyclus.

i  Chemicals strategy (REACH/PMT)

 Jos van den Akker, Harrie Timmer

Implementatie Kaderichtlijn Water

Verbeter de implementatie van de KRW ter bescherming van de 
drinkwaterbronnen. 
De Europese Commissie heeft na een lang evaluatieproces besloten de 
Kaderichtlijn Water (KRW) niet te herzien. De Commissie wil dat de EU-lidstaten 
vol inzetten op verbeterde implementatie en meer maatregelen nemen voor 
het halen van de KRW-doelen. Vewin onderschrijft deze noodzaak voor meer 
ambitie in de implementatie van de KRW. Verlenging van de KRW-plancyclus na 
2027 is wat Vewin betreft noodzakelijk. Dit mag echter geen argument zijn om 
meer uitzonderingsmogelijkheden te gebruiken, de doelen niet tijdig te hoeven 
halen of de doelen te verlagen. Nieuwe uitdagingen, zoals opkomende stoffen 
en klimaatverandering, moeten dringend worden opgepakt en geïntegreerd in 
de KRW-aanpak. Er zijn afspraken nodig om de doelen van de KRW dichterbij 
te brengen via de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Desnoods moeten er na 2027 
aanvullende afspraken worden gemaakt om alsnog de doelen te halen en de 
behaalde doelen te behouden. Daarnaast is de verbeterde implementatie van 
de KRW, in het bijzonder artikel 7 over de bescherming van drinkwaterbronnen, 
uitermate cruciaal. Ook moet wet- en regelgeving die een relatie heeft met 
waterkwaliteit beter afgestemd worden op de KRW.

i  Kaderrichtlijn Water

 Dieter Staat, Mirja Baneke
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zorg dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bijdraagt aan het halen 
van waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (‘verblauwing’). 
Het huidige GLB loopt tot eind 2020 en moet voor de nieuwe EU-budgetperiode 
(2021-2027) worden herzien. De onderhandelingen over het nieuwe GLB hebben 
echter vertraging opgelopen waardoor tot en met 2022 een overgangsverordening 
wordt ingesteld. Dit betekent in de praktijk een voortzetting van de huidige regels. 
Het nieuwe GLB gaat daarom pas vanaf 2023 in, een gemiste kans. Het is  
namelijk van groot belang dat het Europees landbouwbeleid zo snel mogelijk meer 
gaat bijdragen aan doelen van de Kaderichtlijn Water (KRW) en de bescherming  
van drinkwaterbronnen tegen verontreinigende stoffen uit de landbouw. Artikel 
7 van de KRW, over de voorkoming van achteruitgang en verbetering van de 
kwaliteit van drinkwaterbronnen, moet daarom worden opgenomen in de 
conditionaliteitseisen van het GLB. Lidstaten krijgen van de Commissie meer 
ruimte voor de uitwerking van het GLB op nationaal niveau. Hiervoor is een 
ambitieuze nationale aanpak cruciaal; het nemen van (extra) maatregelen om 
drinkwaterbronnen te beschermen moet actief gestimuleerd worden via eco-
regelingen en regionale (samenwerkings-)projecten.

i  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

 Dieter Staat, Mirja Baneke

Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Stimuleer voortschrijdende innovatie en integratie van de aanpak van 
nieuwe verontreinigingen bij een herziening van de richtlijn. 
De richtlijn Stedelijk Afvalwater stamt reeds uit 1991 en stelt eisen aan  
inzameling en zuivering van huishoudelijk afvalwater in rioolwaterzuiverings-
installaties (RWZI’s). De Europese Commissie heeft de richtlijn geëvalueerd 
en heeft een herzieningstraject in gang gezet. Wat Vewin betreft is het ook 
hoog tijd de richtlijn te actualiseren. Knelpunten voor waterkwaliteit, zoals 
microverontreinigingen, en technologische verbetering van RWZI’s worden 
nog onvoldoende geadresseerd in de richtlijn. Naar analogie van het industriële 
afvalwater is het van belang lidstaten te verplichten een Best Beschikbare 
Techniek (BBT) voor het behandelen van stedelijk afvalwater te laten formuleren. 
De impact op de kwaliteit van drinkwaterbronnen dient te worden meegenomen 
bij het bepalen van een BBT en de selectie van RWZI’s die aangepast zouden 
moeten worden. De KRW stelt immers dat de mate van zuivering die nodig is  
om drinkwater te produceren moet afnemen. Verbeterde afstemming met de 
KRW is dan ook cruciaal. 

i  Richtlijn Stedelijk Afvalwater

 Dieter Staat, Harrie Timmer
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Verordening gewasbeschermingsmiddelen

Stem het bestrijdingsmiddelenbeleid beter af op waterkwaliteitsbeleid.
De Europese Commissie geeft in de evaluatie van de Verordening 
gewasbeschermingsmiddelen aan dat er weliswaar tekortkomingen zijn, maar 
dat de huidige wetgeving een toereikend kader biedt voor de goedkeuring 
en toelating van werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Hoewel fundamentele wijzigingen niet aan de orde lijken, benoemt de 
Commissie 11 aspecten waarop de uitvoering van de verordening op korte 
en middellange termijn kan worden verbeterd. Vewin onderschrijft dat 
verbeterde uitvoering van belang is met specifiek toezicht en handhaving 
gericht op bescherming van drinkwaterbronnen. Verder moet de verordening 
zich wat Vewin betreft meer richten op het verminderen van emissies naar 
water en moet het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en -regelgeving 
beter worden afgestemd op het (Europese) waterkwaliteitsbeleid. Toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen moet niet alleen getoetst worden 
aan de Europese toelatingsnorm voor het aquatisch ecosysteem maar 
ook aan de (drinkwater)normen van de Kaderrichtlijn Water. Ook moet 
onderzocht worden hoe stapelingseffecten en combinatie-effecten van 
gewasbeschermingsmiddelen tegen kunnen worden gegaan. Daarnaast moet 
het uitfaseren van middelen die zeer schadelijk zijn voor het aquatisch milieu of 
de drinkwaterproductie prioriteit zijn, en het vervangen van schadelijke middelen 
door laag-risico middelen worden bevorderd. 

i  Verordening gewasbeschermingsmiddelen
 Jos van den Akker, Mirja Baneke

Herziening richtlijn duurzaam gebruik pesticiden

Richt de herziening van de richtlijn duurzaam gebruik pesticiden op het 
verminderen van emissies naar water, en in het bijzonder voor 
drinkwaterbronnen.
De richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden is bedoeld om de effecten van 
pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te 
beperken door verminderde afhankelijkheid ervan, en door substitutie met 
pesticiden met een laag risico en niet-chemische pesticiden. De Commissie 
heeft in de van-boer-tot-bordstrategie – onderdeel van de EU Green Deal – 
specifieke doelstellingen opgenomen voor het verminderen van het gebruik 
en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor dient deze 
richtlijn over het duurzaam gebruik te worden versterkt, tegelijk met een EU-
biodiversiteitsstrategie en een Actieplan om vervuiling van lucht, water en  
bodem terug te brengen tot nul. Volgens Vewin kan de implementatie van 
deze richtlijn verbeteren door het stellen van duidelijke en meetbare doelen en 
versterking van bronaanpak. Vewin pleit bij de herziening van de richtlijn voor het 
leggen van de focus op het verminderen van emissies naar water, in het  
bijzonder naar drinkwaterbronnen. Zoals gesteld in de KRW moeten 
drinkwaterbronnen worden beschermd, met het doel om achteruitgang te 
voorkomen, om daarmee de benodigde zuiveringsinspanning voor het  
produceren van drinkwater te verlagen.

i  Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden

 Jos van den Akker, Mirja Baneke
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Afkortingen

A
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ASV’s Aanvullende Strategische Voorraden

B
BAW Bestuursakkoord Water
BoL Belasting op Leidingwater
BBT Best Beschikbare Techniek

D
DPZ Deltaprogramma Zoetwater

E
EPCIP European Programme for Critical Infrastructure Protection

G
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

I
IPO Interprovinciaal Overleg

K
KRW Kaderrichtlijn Water

L
LTO Land- en Tuinbouworganisatie

N
NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
NWP Nationaal Water Programma
NOVI Nationale Omgevingsvisie
NSP  Nationaal Strategisch Plan

P
PA Procesautomatisering 
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PMT-stoffen Persistente, mobiele en toxische stoffen

R
REACH Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking  

van chemische stoffen
RES’en Regionale Energie Strategieën
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie

S
SGBP-en Stroomgebiedbeheerplannen
STRONG Structuurvisie Ondergrond

V
Vewin Vereniging van waterbedrijven in Nederland 

W 
Wacc Weighted Average Cost of Capital (vermogenskostenvoet)
Wbni Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen 
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Woo Wet open overheid
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• Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde 
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Protection (EPCIP) 
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• Bestuursakkoord Water 
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• Belastingplan
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