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Omgevingsbeleid

Verzeker de doorwerking van het nationale belang van de openbare 
drinkwatervoorziening in de uitwerking van de NOVI en in de regionale 
invulling via POVI’s en GOVI’s.
De Omgevingswet wordt naar verwachting in juli 2022 van kracht. Het is 
belangrijk dat het nationaal belang van de openbare drinkwatervoorziening, 
zoals in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) verankerd, ook daadwerkelijk 
de prominente bescherming en aandacht krijgt bij de verdere uitwerking van 
de NOVI en bij regionale invulling van de POVI’s en GOVI’s. In de NOVI is 
vastgelegd dat behalve de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en de 
kwaliteit van de drinkwaterbronnen, ook de kwaliteit en leveringszekerheid 
van het drinkwater zelf worden gewaarborgd. De regionale invulling wordt 
door Vewin ondersteund door de handreiking Omgevingswet als kader voor 
het regionaal overleg en het stimuleren van ‘best practices’. In de Beleidsnota 
Drinkwater is het (ruimtelijk) veiligstellen van drinkwaterinfrastructuur in het 
stelsel van Omgevingsrecht genoemd als een belangrijke voorwaarde om de 
kwaliteit en leveringszekerheid van het drinkwater te waarborgen. Met name 
de regionale uitwerking op provinciaal en gemeenteniveau zal komend jaar 
aandacht vragen.
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Basisregistratie Ondergrond 

Zorg dat de Basisregistratie Ondergrond gegevens over 
bodemverontreiniging en bodemenergiesystemen ontsluit.
Het Ministerie van BZK is bezig met de ontwikkeling van een Basisregistratie 
Ondergrond (BRO). De BRO zal diverse gegevens over de ondergrond 
structureel gaan ontsluiten. De BRO zal de basisinformatie leveren voor 
beleidsontwikkeling en besluitvorming van overheden. Vewin hecht daarom aan 
een goede BRO met kwalitatief hoogwaardige en juiste informatie. Voor zover 
de BRO gegevens van drinkwaterbedrijven gaat omvatten zal daarbij goede 
aandacht moeten zijn voor beveiligingsvraagstukken. De drinkwatersector is 
aangemerkt als top-vitaal. Sommige gegevens over de drinkwatervoorziening, 
zoals winlocaties, zijn beveiligingsgevoelig. Deze gegevens dienen niet 
openbaar toegankelijk te zijn. De BRO dient dit te borgen. Goede ontsluiting 
van informatie over bodemverontreinigingen en bodemenergiesystemen is 
ook voor de drinkwatersector van belang voor bescherming van de bronnen en 
veilig werken aan de infrastructuur. Het is gewenst dat voor opname van deze 
gegevens in de BRO financiële middelen beschikbaar komen en dat dit adequaat 
wordt opgepakt.
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