
Lobby-agenda
2021-2022



Lobby-agenda
2021-2022



Inhoudsopgave

Voorwoord  6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  9
Watertransitie  10
Samenwerking in de waterketen  10
Implementatie Beleidsnota Drinkwater  11
Implementatie Drinkwaterrichtlijn  12
Nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water   12
Gebiedsdossiers  13
Ketenaanpak medicijnresten uit water  14
Opkomende stoffen  14
PFAS en EFSA  15
Handelingskader PFAS   16
Drinkwaterrestricties  17
Risicodialogen rondom klimaatadaptatie  18
Zorgplicht cybersecurity  19
Drones  20
Veilig aanbesteden  21
WACC  22

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  25
Bodemverontreiniging  26
Infrastructuur  27

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  29
Nitraat  30
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan  31
Bestrijdingsmiddelen  32

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  35
Omgevingsbeleid  36
Basisregistratie Ondergrond  37

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat  39
Energietransitie  40
Mijnbouw  41

Ministerie van Financiën  43
Belastingdruk  44

Ministerie van Justitie en Veiligheid  47
Vertrouwelijke informatiedeling  48
Samenwerking bij cyber-incidenten  49

Europese Unie  51
Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving  52
Herziening Prioritaire Stoffenrichtlijn  52
Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater  53
Zero pollution action plan (ZPAP) en herziening Richtlijn Industriële 
Emissies (RIE)  54
Herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden  55
PFAS-restrictie en REACH-herziening  56
Herziening Europese Richtlijn betreffende de Beveiliging van Netwerk- 
en Informatiesystemen (NIB-richtlijn)  56
Europese Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke Entiteiten  57

Afkortingen  58

Contactpersonen Vewin  60

Watervoorzieningsgebieden  64

Lobby-agenda 2021-20224



Voorwoord

‘Goed drinkwater, 24/7 uit de 
kraan, lijkt vanzelfsprekend 
maar is het niet. Daar is extra 
inzet voor nodig, óók van het 
nieuwe kabinet!’

Onder deze oproep zond Vewin in mei jongstleden een aantal concrete 
voorstellen voor een ‘waterparagraaf’ in het nieuwe regeerakkoord 
aan de kabinetsinformateur en alle fractievoorzitters. De Nederlandse 
drinkwaterbedrijven – verenigd in Vewin – moeten steeds meer inspanningen 
verrichten voor het uitvoeren van hun kerntaak: het continu (24/7) voorzien van 
ruim acht miljoen huishoudens en bedrijven van gezond, lekker en betaalbaar 
kraanwater en daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en een 
goed vestigingsklimaat leveren. Dat komt omdat de beschikbaarheid en kwaliteit 
van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – onder toenemende druk staan.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en 
een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. 
De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling 
van landbouw, industrie en huishoudens. De doelen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water raken buiten bereik. Toekomstige generaties dreigen 
te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar 
drinkwater. De drinkwatersector pleit daarom voor een watertransitie, gericht 
op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én 
waterkwaliteit verzekert. Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven 
en investeringen. Zij vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren. 

Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van 
bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. 
De watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en brede 
maatschappelijke consensus. De drinkwatersector is daarom voorstander 
van een Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten en dat de 

zoetwaterbeschikbaarheid robuust maakt, gegeven de klimaatverandering. 
Tegen deze achtergrond heeft Vewin waardering voor de Beleidsnota 
Drinkwater 2021-2026 die in april jongstleden aan de Tweede Kamer is 
gezonden. De nota geeft een goed overzicht van de opgaven en prioriteiten 
voor de drinkwatervoorziening. Denk aan bescherming en verbetering van 
kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende 
financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur. Deze 
thema’s worden verder uitgewerkt in de aangekondigde ‘implementatie- en 
uitvoeringsagenda’. Dat moet, als onderdeel van de bredere watertransitie, 
voortvarend gebeuren en leiden tot concrete acties en afspraken.

De standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers die in het 
politieke jaar 2021-2022 op de agenda staan, vindt u in deze Lobby-agenda. 
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. De 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 2021-2022 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 58.
Aarzel niet om ons te benaderen.

Hans de Groene, Directeur Vewin
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Watertransitie

Zorg via een Nationaal Waterakkoord voor een klimaatrobuust 
watersysteem met prioriteit voor de beschikbaarheid en kwaliteit van 
drinkwaterbronnen.
Drie opeenvolgende droge zomers hebben aangetoond dat er een mismatch 
is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige 
watersysteem loopt tegen de grenzen aan. De drinkwaterbedrijven 
en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust 
watersysteem versnellen. Niet alles kan overal. Ruimtelijke keuzes moeten 
gemaakt worden op basis van kansen en bedreigingen voor het watersysteem. 
De focus ligt op het beter vasthouden van grond- en oppervlaktewater en op 
het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Overheden moeten 
gezamenlijk een landelijk regiekader opstellen voor een geordende ondergrond, 
gericht op behoud en herstel van de grondwatervoorraad en gekoppeld aan het 
gebruik van de bovengrond. Met behulp van een Nationaal Waterakkoord waarbij 
alle partijen aan tafel zitten, waaronder de drinkwaterbedrijven, moet een 
klimaatrobuust watersysteem gerealiseerd worden door water sturend te laten 
zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden, zuinig om te gaan 
met water en de waterkwaliteit te verbeteren én vervuiling te voorkomen. 

i  Nationaal Waterakkoord

 Mirja Baneke

Samenwerking in de waterketen

Behoud de verworvenheden van het Bestuursakkoord Water (BAW) en 
maak nieuwe afspraken over nieuwe uitdagingen in een Nationaal 
Waterakkoord. 
Het Bestuursakkoord Water (BAW) en de aanvullende BAW-afspraken zijn 
een succesvol instrument gebleken. 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 op het vlak van de waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, 

ordening van de drukte in de ondergrond, grote investeringsopgaven in de 
infrastructuur van de waterketen, klimaatverandering 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 in een Nationaal Waterakkoord. De 
totstandkoming van nieuwe afspraken tussen de partners vraagt om actieve 
regie, stimulering en facilitering van de minister van IenW.

i  Nationaal Waterakkoord 

 Hendrik Jan IJsinga

Implementatie Beleidsnota Drinkwater

Zorg via de implementatie- en uitvoeringsagenda van de Beleidsnota 
Drinkwater voor goede afspraken om de duurzame veiligstelling van de 
openbare drinkwatervoorziening te verzekeren.
De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister iedere zes jaar een ‘beleidsnota 
inzake de openbare drinkwatervoorziening’ vaststelt. In april 2021 is de 
nieuwe Beleidsnota Drinkwater gepubliceerd. De nota benoemt op hoofdlijnen 
de juiste prioriteiten voor het duurzaam veiligstellen van de openbare 
drinkwatervoorziening op het vlak van onder andere bescherming en verbetering 
van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende 
financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur. De thema’s 
die de nota inventariseert worden uitgewerkt in de implementatie- en 
uitvoeringsagenda. Het is zaak dat deze uitwerking voortvarend wordt opgepakt 
en in nauw overleg met de drinkwatersector resulteert in concrete acties en 
afspraken met het Rijk en de andere overheden die de duurzame veiligstelling 
van de openbare drinkwatervoorziening voor de lange termijn verzekeren.

i  Implementatie- en uitvoeringsagenda Beleidsnota Drinkwater
 Arjen Frentz, Mirja Baneke
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Implementatie Drinkwaterrichtlijn

Betrek de drinkwatersector actief bij de implementatie van de Europese 
Drinkwaterrichtlijn in de Nederlandse Drinkwaterwet.
Sinds december 2020 is de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn 
officieel van kracht. De lidstaten hebben 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 met name plaats via de Drinkwaterwet. Het ministerie van 
IenW is bezig met het herschrijven van die delen van de Drinkwaterwet en 
onderliggende regelingen die aangepast moeten worden vanwege de herziening 
van de richtlijn. Betrek de drinkwatersector actief bij de implementatie. 
Belangrijke punten bij deze implementatie zijn: de risicobenadering voor 
drinkwaterbronnen en voor drinkwaterproductie en -distributie, de invulling 
van de herziening van enkele drinkwaternormen (waaronder lood), de nieuwe 
watchlist voor opkomende stoffen, 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- en uitvoeringsagenda Beleidsnota Drinkwater
 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; bewaak de uitvoering op bestuurlijk 
niveau in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit.
De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk, aldus de 
Nationale Analyse Waterkwaliteit en het RIVM-rapport Staat Drinkwaterbronnen 
(2020). De doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten in 2027 worden 
gehaald, maar deze zijn nog lang niet binnen bereik.
De KRW verplicht lidstaten om iedere zes jaar stroomgebiedbeheerplannen 
(SGBP’s) vast te stellen, met resterende opgaven en bijbehorende maatregelen. 
Eind 2021 moeten de SGBP’s gereed zijn voor de periode tot 2027. Het 
is van belang dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen 

prioriteit krijgt in de SGBP’s, om de KRW-doelen tijdig te kunnen halen 
en de zuiveringsinspanning op termijn te kunnen verlagen. Hiervoor is 
een samenhangende aanpak nodig, waarbij relevant sectoraal beleid 
(bijvoorbeeld 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. Uitvoering en effecten van maatregelen moeten hierbij 
goed worden gemonitord, ook op bestuurlijk niveau in het kader van de Delta-
aanpak Waterkwaliteit.

i  Kaderrichtlijn Water, Stroomgebiedbeheerplannen
 Mirja Baneke

Gebiedsdossiers

Stem het proces rond gebiedsdossiers beter af op de 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 de SGBP’s 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 en meest effectieve maatregelen 
worden genomen.

i  Gebiedsdossiers
 Mirja Baneke
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Ketenaanpak medicijnresten uit water

Neem maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties 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 is gebleken 
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 in elk geval 14 RWZI’s 
uitgebreid ten behoeve van de verwijdering van medicijnresten. Het is nodig 
om bij de verdere uitrol vanuit een stroomgebiedbenadering te prioriteren welke 
RWZI’s wanneer worden uitgebreid. 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 

Opkomende stoffen

Minimaliseer risico’s van opkomende stoffen in water door verbeterde 
transparantie en samenhangende Europese en nationale regelgeving. 
Als vervolg op de succesvolle versnellingstafel rond opkomende stoffen is 
Vewin (mede) ambassadeur om in 2021 en 2022 voorstellen te doen die 
leiden tot meer transparantie in de informatievoorziening over schadelijke 
drinkwaterrelevante stoffen in industriële lozingen. Lozingen van industrieel 
afvalwater kunnen risico’s opleveren voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen. 
In de afgelopen jaren zijn onder andere via de Structurele aanpak opkomende 
stoffen stappen gezet om de praktijk van vergunningverlening voor lozingen op 
water te verbeteren. Prioriteit heeft nu het verder ontwikkelen van nationale 
criteria voor

persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen en de beleidsmatige 
consequenties daarvan, de voortgang rond de herziening van lozings-
vergunningen van Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS), en vanzelfsprekend de 
PFAS-problematiek. De urgentie van concrete afspraken en maatregelen is 
hoog voor de drinkwatersector. 

i  Structurele aanpak opkomende stoffen
 Harrie Timmer

PFAS en EFSA

Zet binnen Europa in op het zo snel mogelijk realiseren van een volledig 
verbod van PFAS, verken alvast de mogelijkheden van een nationaal 
verbod en scherp lozingsvergunningen aan.
De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een 
nieuwe wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico’s van 
PFAS in voedsel. EFSA heeft de hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig 
binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven. Deze berekende hoeveelheid 
is aanmerkelijk lager dan die in eerdere studies. Aansluitend heeft het RIVM in 
juni 2021 dit inzicht vertaald naar aanbevelingen. Helder is dat de totale inname 
van PFAS via voedsel, lucht, bodem en drinkwater naar beneden moet. 
Vewin maakt zich ernstig zorgen over de verspreiding van PFAS in het milieu, 
waaronder de bronnen voor drinkwater, omdat ze daaruit heel moeilijk 
verwijderd kunnen worden. Bronaanpak is de enige juiste manier om te 
voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en drinkwater 
terecht komt. Deze bronaanpak is bewezen effectief en principieel/juridisch 
(Kaderrichtlijn Water) de enige weg om de inname van PFAS vanuit de 
verschillende innameroutes te beperken. Vewin pleit daarom voor een Europees 
verbod voor PFAS en vooruitlopend daarop een mogelijk nationaal verbod via 
een restrictievoorstel voor PFAS bij REACH. Ook pleit Vewin voor aangescherpte 
regels voor lozingen.

i  REACH
 Harrie Timmer
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Handelingskader PFAS

Verzeker met het handelingskader voor herplaatsing van PFAS-houdende 
grond en bagger adequate bescherming van bronnen voor de 
drinkwatervoorziening.
Het handelingskader voor herplaatsing van PFAS-houdende grond en bagger 
geeft maximale PFAS-waarden voor verschillende bodemfunctieklassen en ook 
waarden voor toepassingen in oppervlaktewater. Vanwege uitspoelingsrisico’s 
van PFAS geeft het handelingskader ook specifieke regels voor toepassingen in 
grondwaterbeschermingsgebieden.
Alle gebieden die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening moeten 
beschermd worden. Verbreed daarom de regels die gelden voor 
toepassing van niet-gebiedseigen PFAS-houdende grond en bagger in 
grondwaterbeschermingsgebieden naar waterwingebieden, boringvrije zones 
en reserves voor de toekomst. Herplaatsing van buiten die gebieden afkomstige 
PFAS-houdende grond moet daar worden uitgesloten, vanwege de verhoogde 
risico’s op uitspoeling van PFAS.
EFSA heeft nieuwe inzichten over de risico’s van PFAS in voedsel en drinkwater 
opgeleverd. Op basis daarvan kan er volgens Vewin geen sprake meer zijn 
van een generieke vrijstelling van toepassingen van PFAS-houdende grond/
bagger in oppervlaktewater tot herverontreinigingswaarden. Alle toepassingen 
van PFAS-houdende grond en bagger in oppervlaktewater moeten daarom 
individueel beoordeeld worden. Daarbij moeten effecten op innamepunten 
voor drinkwater uitgesloten zijn. De toepassingswaarden voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en bagger in oppervlaktewater moeten zodanig zijn 
dat hiermee een verbetering van de waterkwaliteit wordt gerealiseerd. Dat 
betekent dat deze toepassingswaarden in ieder geval lager moeten zijn dan de 
herverontreinigingswaarden.

i  Handelingskader PFAS
 Rob Eijsink

Drinkwaterrestricties

Pas de Drinkwaterwet aan om handhaafbare drinkwaterrestricties mogelijk 
te maken, als uiterste crisismaatregel om de continuïteit van de 
drinkwatervoorziening te borgen.
In droge en warme zomers (in combinatie met een eventueel incident met 
ongewenste stoffen in oppervlaktewateren) kan het noodzakelijk zijn om het 
drinkwatergebruik door burgers en bedrijven te beperken. Drinkwaterbedrijven 
zullen hiertoe kun klanten oproepen, maar zij kunnen dit in het uiterste geval niet 
afdwingen en handhaven. Wanneer de continuïteit van de drinkwatervoorziening 
in gevaar dreigt te komen en de maatregelen van drinkwaterbedrijven niet 
meer volstaan, is het noodzakelijk dat de overheid dit wél kan. Daarom pleit 
Vewin voor aanpassing van de Drinkwaterwet om de minister van IenW de 
mogelijkheid en handvatten te bieden om drinkwaterrestricties op te leggen 
en te handhaven. Hierbij zijn de drinkwaterbedrijven de vragende partij en 
adviseren zij over het type restricties. De drinkwatersector wil nauw betrokken 
worden bij de gewenste wetsaanpassing en verdere uitwerking van het stelsel 
van restricties.

i  Drinkwaterwet
 Sabine Gielens
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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 en 2020 hebben gemeenten stresstesten uitgevoerd 
naar hitte, droogte en wateroverlast. Veiligheidsregio’s voeren sinds 2020 
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, omdat een verhoogde temperatuur van 
het drinkwater tot kwaliteitsproblemen leidt.

i  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 Rob Eijsink, Sabine Gielens

Zorgplicht cybersecurity

Beoordeel naleving van de zorgplicht cybersecurity integraal aan de hand 
van de Beveiligingsnorm voor de Procesautomatisering en het 
Leveringsplan.
Per 1 juli 2021 is de Ministeriële regeling beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen IenW van kracht gegaan. De regeling bevat nadere 
regels voor de zorgplicht uit de Wet en het Besluit beveiliging netwerk- en 
informatiesystemen (Wbni). Voor de drinkwatersector richt de zorgplicht zich 
in essentie op beveiliging van de Procesautomatisering (PA), het systeem 
waarmee de drinkwatervoorziening wordt aangestuurd. De drinkwatersector wil 
de naleving van haar zorgplicht richting de toezichthouder - de ILT - aantonen aan 
de hand van naleving van de Beveiligingsnorm voor de Procesautomatisering 
die door de drinkwatersector is opgesteld én aan de hand van het wettelijk 
verplichte Leveringsplan.De Beveiligingsnorm is extern getoetst en wordt 
erkend in de regeling. De Beveiligingsnorm en het Leveringsplan vullen elkaar 
aan en moeten integraal betrokken worden bij toetsing of bedrijven voldoen aan 
hun zorgplicht.

i  Ministeriële regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW, 

Drinkwaterwet
 Sabine Gielens
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Drones

Stel werkafspraken op met de drinkwatersector over vergunningaanvragen 
voor drone-vluchten boven vitale objecten of gebieden van de 
drinkwaterbedrijven.
Op grond van de Regeling onbemande luchtvaartuigen is het verboden om 
met drones tot 25 kg waarvoor géén vergunning nodig is, een vlucht uit te 
voeren binnen 150 meter van vitale objecten of gebieden. Hieronder vallen 
productielocaties voor de drinkwatervoorziening en innamepunten van 
oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. Voor drones waarvoor 
wél een vergunning van de ILT nodig is, komen geen nadere regels en 
komt dus ook geen vliegverbod boven vitale objecten. De ILT besluit op 
basis van een risicoanalyse van de vergunningaanvrager (operator) inclusief 
eventuele maatregelen om mogelijke risico’s te mitigeren, of een vergunning 
wordt afgegeven. De drinkwatersector wil tot werkafspraken met de ILT 
komen over vergunningaanvragen boven vitale objecten of gebieden van de 
drinkwatervoorziening. Zo willen drinkwaterbedrijven dat de ILT checkt of de 
operator daadwerkelijk contact heeft gehad met het drinkwaterbedrijf én de 
door het drinkwaterbedrijf aangegeven risico’s voor de drinkwatervoorziening 
heeft betrokken bij de risicoanalyse en mitigerende maatregelen. Daarnaast 
willen drinkwaterbedrijven door de ILT geïnformeerd worden over een 
eventuele vergunningverlening.

i  EU-Uitvoeringsverordening inzake de regels en procedures voor de exploitatie 

van onbemande luchtvaartuigen.
 Sabine Gielens

Veilig aanbesteden

Neem in de Drinkwaterwet een wettelijke grondslag op voor rubricering 
van gevoelige informatie zodat drinkwaterbedrijven gebruik kunnen maken 
van de ADV.
De Aanbestedingswet Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV) voorziet in 
procedures waardoor gevoelige informatie naar derden niet openbaar hoeft 
te worden gemaakt bij inkoop en aanbesteding van bepaalde werken of 
diensten. Eén van de redenen om gebruik te maken van deze procedures is 
de bescherming van vitale infrastructuur. Vanuit beveiligingsoverwegingen 
vinden drinkwaterbedrijven het onwenselijk om bij bepaalde aanbestedingen 
informatie openbaar te maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aanbestedingen 
rondom ICT- en/of Procesautomatisering, het systeem waarmee de 
drinkwatervoorziening wordt aangestuurd. De ADV wordt nu alleen door 
Defensie toegepast, maar zou ook breder gebruikt kunnen worden, door 
bijvoorbeeld de vitale sectoren. Een vereiste hiervoor is dat er een wettelijke 
grondslag voor rubricering van gevoelige informatie is. Deze wettelijke grondslag 
ontbreekt nu in de Drinkwaterwet.

i  Aanbestedingswet Defensie- en Veiligheidsgebied, Drinkwaterwet
 Sabine Gielens
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WACC

Herijk de WACC-regelgeving in het licht van de huidige investeringsopgave 
en de financieringspraktijk van de drinkwaterbedrijven.
De Nederlandse drinkwatersector staat op korte termijn voor grote 
investeringen om de kwaliteit en beschikbaarheid van het drinkwater te 
kunnen blijven garanderen. Om aan de fors (gemiddeld +50%) stijgende 
investeringsopgave (netto €6,7 miljard in 2022-2029) te kunnen voldoen, 
moeten de drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren mede gelet op 
de aanscherpingen van de (inter)nationale kapitaalmarkt. De WACC-limiet, 
die bepaalt hoeveel vermogenskosten (eigen en vreemd vermogen) de 
drinkwaterbedrijven in hun tarieven mogen doorberekenen aan de klant, 
belemmert dat. De WACC als regulerend instrument voor de drinkwatersector 
is toe aan een herijking. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig 
te stellen is regelgeving nodig die beter rekening houdt met de werkelijke 
financieringspraktijk waarmee de drinkwaterbedrijven te maken hebben. 
En die ook rekening houdt met de werkelijke investeringsopgaven van de 
drinkwaterbedrijven: bij ongewijzigde regelgeving is de sector genoodzaakt 
om in de jaren 2022-2029 ca. €1,1 miljard netto minder te investeren dan 
verenigbaar is met de wettelijke taken en de leveringszekerheidsplicht van 
de drinkwaterbedrijven. Voor de korte termijn (2022 - 2023) moet worden 
voorkomen dat de WACC ten opzichte van het niveau van 2021 verder daalt.

i  Drinkwaterwet, -Besluit en -Regeling
 Hendrik Jan IJsinga
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Bodemverontreiniging

Stel het treffen van maatregelen verplicht wanneer 
bodemverontreinigingen drinkwaterbronnen bedreigen. 
Na afloop van de ‘spoedoperatie bodemsanering’ blijft nog een groot aantal 
verontreinigingsgevallen in de bodem achter. Voor deze gevallen moeten - waar 
nodig - adequate maatregelen worden genomen om de drinkwaterwinningen 
te beschermen. Vewin bepleit om het wettelijk instrumentarium voor 
bodemverontreiniging in de Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet 
daartoe aan te scherpen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat PFAS ook 
naar het grondwater uitspoelt. Onderzocht moet daarom worden waar PFAS-
verontreinigingen in grondwater de bronnen voor de drinkwatervoorziening 
bedreigen. Hier dienen adequate (sanerings)maatregelen te worden getroffen. 
Voor een juiste beoordeling van de vraag of maatregelen ter bescherming 
van grondwaterbronnen voor drinkwater nodig zijn is het nodig dat de 
Interventiewaarden Bodemsanering en de Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging (INEV’s) voor PFAS gelijkgesteld worden aan de normen die voor 
deze stoffen gelden in het drinkwater zelf. 

i  Aanvullingswet Bodem, Aanvullingsbesluit Bodem, Bodemconvenant BZK/IenW
 Rob Eijsink

Infrastructuur

Versterk de rechtspositie van drinkwaterleidingen om veilig en ongestoord 
in de bodem te liggen. 
In de Beleidsnota Drinkwater wordt de (ruimtelijke) veiligstelling van de 
drinkwaterinfrastructuur als een belangrijke voorwaarde genoemd om 
de kwaliteit en leveringszekerheid van het drinkwater te waarborgen. 
Aangekondigd wordt dat veiligstelling van drinkwaterinfrastructuur wordt 
verankerd in het stelsel van het Omgevingsrecht. 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. Mede door de energietransitie is er sprake 
van toenemende congestie in de ondiepe ondergrond. Vewin pleit daarom 
voor een integrale benadering in de ordening van de boven- en ondergrond. 
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 het 
omgevingsrecht en omgevingsplannen van gemeenten te verankeren.

i  AMvB’s Omgevingswet, Implementatie- en Uitvoeringsagenda Beleidsnota 

Drinkwater
 Rob Eijsink
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Nitraat

Zorg dat de maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn samen 
met die uit de Bestuursovereenkomst nitraat voldoende zijn om uiterlijk in 
2025 in alle grondwaterbeschermingsgebieden te voldoen aan de 
nitraatnorm.
In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm van 
50 mg/l overschreden. Eind 2017 is een bestuursovereenkomst (BO) gesloten 
tussen Vewin, LTO, IPO, LNV en IenW om te zorgen dat in de 34 deelnemende 
gebieden blijvend voldaan wordt aan de nitraatnorm in het ondiepe grondwater. 
De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(NAP), en het nitraatdoel moet uiterlijk gedurende de looptijd van het 7e NAP 
(2022-2025) overal bereikt worden. Als dit niet tijdig dreigt te gaan lukken 
moeten de partijen bezien welke acties genomen moeten worden om het doel 
wel tijdig overal te halen. Deze maatregelen moeten indien nodig verplicht 
worden gesteld in het NAP. De looptijd van de BO nitraat is van begin 2018 tot 
eind 2021. Voor 1 november 2021 moeten de partijen besluiten of de BO nitraat 
wordt voortgezet en of aanpassing van doel of werkwijze daarbij nodig is. De 
maatregelen uit het 7e NAP, dat eind 2021 gereed moet zijn, moeten zorgen dat 
de doelen van de Nitraatrichtlijn en de KRW tijdig gehaald worden, en samen 
met (een eventueel vervolg op) de BO nitraat zorgen voor het duurzaam halen 
van het nitraatdoel in alle grondwaterbeschermingsgebieden.

i  Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Bestuursovereenkomst nitraat
 Mirja Baneke

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 

Nationaal Strategisch Plan

Geef in het Nationaal Strategisch Plan prioriteit aan het halen van de 
doelen uit de KRW, met extra aandacht voor het beschermen van 
drinkwaterbronnen.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nog in ontwikkeling 
en gaat vanaf 2023 in. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) geeft invulling aan 
het nieuwe GLB in Nederland. 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 gaan waarmaken uit de van-boer-tot-bordstrategie (Farm to Fork) 
die de Europese Commissie in mei 2020 presenteerde. Doel van deze strategie 
is verduurzaming van de Europese voedselvoorziening. Vewin vindt dat de 
ambities uit de van-boer-tot-bordstrategie in het NSP benut moeten worden om 
het halen van de Kaderrichtlijn Water-doelen dichterbij te brengen. Hiervoor zijn 
een betere implementatie van het 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 extra aandacht 
voor het beschermen van drinkwaterbronnen.

i  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan
 Mirja Baneke
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Bestrijdingsmiddelen

Bevorder een voortvarende uitvoering van de Toekomstvisie Duurzame 
Gewasbescherming 2030 om drinkwaterbronnen beter te beschermen 
tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen; zet alles op alles om de 
doelen in 2023 te halen.
Uit onderzoek van kennisinstituut KWR (2018, 2019) blijkt dat gewas- 
beschermingsmiddelen nog steeds in normoverschrijdende concentraties 
worden aangetroffen in drinkwaterbronnen. De tussenevaluatie van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (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. 
Vewin is ondertekenaar van de Toekomstvisie en draagt bij aan de uitvoering 
en monitoring. 

i  Toekomstvisie Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen 2030
 Harrie Timmer
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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.

i  Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Omgevingswet 

 Harrie Timmer, Rob Eijsink

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.

i  Basisregistratie Ondergrond

 Rob Eijsink
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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 
warmtenetten. Volgens de Beleidsnota Drinkwater kan warmte-afgifte 
uit warmtenetten en warmteoverdracht aan drinkwaterleidingen leiden 
tot knelpunten in de drinkwatertemperatuur. In de Drinkwaterwet is een 
temperatuureis voor drinkwater vastgelegd van maximaal 25 °C. Aan het borgen 
van die temperatuurvereiste is een groot volksgezondheidsbelang verbonden. 
De voorwaarde dat warmtenetten drinkwater niet mogen opwarmen dient 
in regelgeving te worden verankerd. De energietransitie kan daarnaast ook 
grote financiële impact hebben doordat drinkwaterinfrastructuur ver voor 
het einde van de levensduur moet worden vervangen. Het is daarom 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. Drinkwaterbedrijven willen als producenten van 
drinkwater en eigenaar/beheerder van drinkwaternetten en met hun kennis 
van het watersysteem en van de ondergrond bijdragen aan de verkenning van 
mogelijkheden voor veilige en verantwoorde ontwikkeling van aquathermie. 
De sector is daarom partij in de Green Deal Aquathermie. De regio’s zijn bezig 
om de energietransitie uit te werken in Regionale Energie Strategieën en 
Warmtetransitie-visies. Aquathermie moet daarin als volwaardig alternatief 
voor de warmtevoorziening een positie krijgen, evenals de ruimtelijke inpassing 
en veiligstelling van aanvullende strategische grondwatervoorraden voor de 
toekomstige drinkwatervoorziening. 

i  Regionale Energie Strategieën, Warmtetransitievisies

 Rob Eijsink

Mijnbouw

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 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. Provincies wijzen ook aanvullende 
strategische voorraden (ASV’s) aan voor de toekomstige drinkwatervoorziening. 
Vewin en IPO hebben hierover een rapport afgerond en aan het Rijk 
aangeboden. Hierin wordt opgeroepen om mijnbouw (inclusief boringen 
naar aardwarmte) ook in deze gebieden uit te sluiten. Vewin wil samen 
met IPO met het Rijk afspraken maken over de doorwerking daarvan in de 
vergunningverlening voor aardwarmte. Daarnaast pleit Vewin voor adviesrecht 
van de drinkwatersector bij die vergunningverlening. 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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Belastingdruk

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 of de stijging zo beperkt mogelijk te houden 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 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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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  Nederlandse Cybersecurity Agenda, Nationale Veiligheid Strategie

 Sabine Gielens

Samenwerking bij cyber-incidenten

Maak nadere samenwerkingsafspraken op basis van bestaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en wederzijds vertrouwen.
Publiek-private samenwerking (PPS) bij cyber-dreigingen en incidenten 
is essentieel voor de continuïteit van de vitale infrastructuur. Het 
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) informeert vitale aanbieders, 
waaronder drinkwaterbedrijven, over actuele dreigingen en adviseert 
over beveiligingsmaatregelen. Vitale sectoren zijn verantwoordelijk voor 
beveiliging en incidentrespons, met toezicht en handhaving door de sectorale 
toezichthouders. Het ministerie van JenV wil meer zicht hebben op het al 
dan niet opvolgen van beveiligingsadviezen door vitale sectoren inclusief de 
afwegingen. De drinkwaterbedrijven willen hier vanuit PPS aan mee werken. 
Aan de samenwerkingsafspraken moet een aantal beginselen ten grondslag 
liggen, zoals vertrouwen in de waterbedrijven dat zij zorgvuldige afwegingen 
maken in het belang van de continuïteit van de drinkwatervoorziening. 
Daarnaast leggen de waterbedrijven alleen inhoudelijk verantwoording af aan de 
toezichthouder (de ILT) die ook in het uiterste geval maatregelen kan afdwingen. 
Tot slot moet het gaan om acute beveiligingsissues met potentieel grote/
ernstige maatschappelijke risico’s of impact.

i  Nationaal Cyber Security Centrum

 Sabine Gielens
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Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Zet bij de herziening van de EU-geneesmiddelenwetgeving in op 
verbetering van de milieubeoordeling en een (voorzorgs-)norm voor 
medicijnresten in drinkwaterbronnen.
In november 2020 heeft de Europese Commissie een Farmaceutische Strategie 
aangenomen. De strategie omvat de gehele levenscyclus van geneesmiddelen, 
van productie tot distributie, en van consumptie tot afvalverwerking. Met deze 
Farmaceutische Strategie gaat de EU in 2022 de EU-geneesmiddelenwetgeving 
herzien. Vewin pleit ervoor 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 ook 
aangesloten worden bij de ‘zero pollution ambition’ uit de Europese Green Deal. 

i  Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

 Jos van den Akker, Mirja Baneke

Herziening Prioritaire Stoffenrichtlijn

Voeg PFAS en geneesmiddelen toe aan de lijsten van de Prioritaire 
Stoffenrichtlijn.
De Europese Commissie bereidt de herziening voor van de lijsten van 
vervuilende stoffen in oppervlaktewater. Dit betreft de lijsten met prioritaire 
stoffen in de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Milieukwaliteitsstandaarden 
(‘Richtlijn Prioritaire Stoffen’). De EC richt zich hierbij onder andere op het 
toevoegen van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 
zware metalen en opkomende stoffen zoals PFAS. Ook wil ze kijken naar 
combinatie-effecten van chemische stoffen. De Commissie voert eerst een 
impact assessmentstudie uit en in 2022 volgt een herzieningsvoorstel. Vewin 
pleit daarbij voor consistentie tussen wetgeving voor chemische stoffen(gebruik) 
en de EU-waterwetgeving, en het opnemen in de lijst met prioritaire stoffen van 
geneesmiddelen en PFAS-stoffen die in de Drinkwaterrichtlijn genormeerd zijn.

i  Herziening Prioritaire Stoffenrichtlijn

 Jos van den Akker, Mirja Baneke

Herziening 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 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). De Europese Commissie heeft de 
richtlijn geëvalueerd en heeft een herzieningstraject in gang gezet. Knelpunten 
voor waterkwaliteit, zoals microverontreinigingen, indirecte lozingen van Zeer 
Zorgwekkende stoffen (ZZS) en technologische verbetering van RWZI’s worden 
nog onvoldoende geadresseerd in de richtlijn. RWZI-effluent is bijvoorbeeld 
een bron / transport-route van veel oppervlaktewaterverontreinigingen. Naar 
analogie van het industriële afvalwater is het van belang lidstaten te verplichten 
een Beste Beschikbare Techniek (BBT) voor het behandelen van stedelijk 
afvalwater te formuleren, en deze ook voor te schrijven als er ZZS-stoffen 
worden geloosd op het riool. 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 moeten worden. Ook pleit Vewin voor meer metingen, 
rapportages en meer verplichtingen voor kleinere RWZI’s. De Kaderrichtlijn 
Water (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  Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater

 Dieter Staat, Harrie Timmer
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Zero pollution action plan (ZPAP) en herziening 

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Zet in Europees beleid rond het aanpakken van industriële lozingen 
versterkt in op de principes van voorzorg, bronaanpak en vervuiler betaalt.
De Europese Commissie heeft in mei 2021 het Zero pollution action plan 
gepresenteerd, een onderdeel van de EU Green Deal. De inzet is mens, dier 
en plant te beschermen door de vervuiling van lucht, water en bodem terug 
te dringen tot een niveau dat niet langer schadelijk is. Het actieplan sluit aan 
op de EU-Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen en de herziening van 
de Richtlijn Industriële Emissies. De EC wil werk maken van een bronaanpak, 
door gebruik van een zogenoemde zero pollution hierarchy: het voorkomen 
van vervuiling, gevaarlijke stoffen aanpakken bij de bron en de vervuiler laten 
betalen. Dit moet doorgevoerd worden in al het relevante beleid, waaronder 
de aanstaande herziening van de Richtlijn Industriële Emissies. De emissies 
van schadelijke stoffen, zoals Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) of persistente, 
mobiele en toxische (PMT) stoffen als PFAS, direct naar het oppervlaktewater 
of indirect via het riool, moeten zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Ook 
de transparantie over industriële lozingen moet sterk verbeterd worden. Vewin 
pleit ervoor versterkt in te zetten op het voorzorgprincipe, een bronaanpak en 
het vervuiler betaalt principe om de vervuiling van drinkwaterbronnen sterk 
te verminderen.

i  Zero pollution action plan en herziening Richtlijn Industriële Emissies

 Jos van den Akker, Harrie Timmer

Herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik 

Pesticiden 

Richt de herziening van de Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden op het 
verminderen van emissies naar water, met extra aandacht voor de 
bescherming van 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. De Europese Commissie heeft in de van-boer-tot-bordstrategie 
(Farm to Fork) – onderdeel van de EU Green Deal – de doelstelling opgenomen 
van 50% vermindering van het gebruik en het risico van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Vewin kan de implementatie van deze 
richtlijn verbeteren door het stellen van duidelijke, meetbare en afdwingbare 
doelen en versterking van bronaanpak. Vewin pleit bij de herziening van de 
richtlijn voor focus op het verminderen van emissies naar water, in het bijzonder 
naar drinkwaterbronnen, en versterking van de relatie met de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) en het risicomanagement vanuit de nieuwe Drinkwaterrichtlijn 
(DWR). Zoals gesteld in de KRW en de DWR moeten drinkwaterbronnen 
worden bewaakt en beschermd om achteruitgang van de waterkwaliteit, 
bijvoorbeeld door bestrijdingsmiddelen, te voorkomen. 

i  Herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden

 Jos van den Akker, Harrie Timmer
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PFAS-restrictie en REACH-herziening

Verbied PFAS-stoffen en classificeer soortgelijke stoffen als Zeer 
Zorgwekkende Stof (ZZS) in REACH-wetgeving.
Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, werkt aan een REACH-
restrictiedossier voor PFAS-stoffen voor niet-essentieel gebruik. Dit 
restrictieproces zal naar verwachting in 2025 worden afgerond. Nu uit de 
EFSA-opinie van 2020 blijkt dat PFAS-stoffen schadelijker zijn dan eerder werd 
gedacht, pleit Vewin voor een versnelling en aanscherping van de voorgestelde 
restricties. Vewin wil een totaalverbod op PFAS-stoffen, en eerder dan 2025.
Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een herziening van de Europese 
wetgeving voor chemische stoffen (REACH) om problemen aan de voorkant, bij 
toelating van stoffen op de Europese markt, te voorkomen. Vewin pleit ervoor 
dat persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen als zeer zorgwekkende 
stoffen worden geclassificeerd in REACH, en dat dit vervolgens doorwerkt in 
gebruiks- en lozingsrestricties in andere Europese regelgeving, zoals de Richtlijn 
Industriële Emissies en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Daarnaast roept 
Vewin op tot het expliciet meenemen van de impact op drinkwaterbronnen 
in de risicobeoordeling van de gehele levenscyclus van chemische stoffen. 
De Commissie voert eerst een impact assessment uit en publiceert een 
herzieningsvoorstel in 2022. 

i  REACH

 Jos van den Akker, Harrie Timmer

Herziening Europese Richtlijn betreffende 

de Beveiliging van Netwerk- en 

Informatiesystemen (NIB-richtlijn)

Verscherp de scope van NIB 2.0 zodanig dat de focus ligt op beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen die van belang zijn voor het 
primaire / vitale proces.
Eind 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor 
herziening van de huidige NIB-richtlijn. Doel is het bereiken van een hoog 
gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU. Het voorstel (NIB 2.0) 

bevat stringentere beveiligingsvoorschriften voor bedrijven en stringentere 
maatregelen voor nationale overheden ten aanzien van toezicht, handhaving 
en sanctionering. Vewin pleit allereerst voor een scherpe afbakening van de 
scope van de richtlijn. Het moet - analoog aan de huidige NIB - alleen gaan om 
netwerk- en informatiesystemen die van belang zijn voor het primaire / vitale 
proces. Voorts wordt gesproken over een meldplicht voor cyberdreigingen. 
Vewin pleit voor inperking van de meldplicht tot (potentiële/bijna-)incidenten. 
Cyberdreigingen kunnen vrijwillig gemeld worden. Vewin ondersteunt het 
uitgangspunt dat de zorgplicht van bedrijven risico-gebaseerd ingevuld dient 
te worden.

i  Herziening Europese Richtlijn betreffende de Beveiliging van Netwerk- en 

Informatiesystemen

 Jos van den Akker, Sabine Gielens

Europese Richtlijn voor de Veerkracht van 

Kritieke Entiteiten 

Implementeer de Europese Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke 
Entiteiten via sectorale wetgeving.
Eind 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese 
Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke Entiteiten gepubliceerd. De richtlijn richt 
zich op bescherming van de vitale infrastructuur, met als doel het waarborgen 
van de continuïteit van de essentiële diensten. Hiertoe worden verschillende 
eisen aan lidstaten en kritische entiteiten gesteld die de weerbaarheid 
moeten verhogen. Als de richtlijn wordt aangenomen, dient de implementatie 
van de richtlijn via aanpassing van sectorale wetgeving te verlopen. Voor de 
drinkwatersector is dat de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Deze 
bevatten al een uitgebreid kader met vereisten voor leveringszekerheid 
en continuïteit. Omwille van integraliteit en het voorkomen van dubbele 
(administratieve) lasten, moeten eventuele aanvullende verplichtingen daarin 
worden opgenomen.

i  Europese Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke Entiteiten

 Jos van den Akker, Sabine Gielens
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Afkortingen

A
ADV  Aanbestedingswet Defensie- en Veiligheidsgebied
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur
ASV’s  Aanvullende Strategische Voorraden

B
BAW Bestuursakkoord Water
BoL Belasting op Leidingwater
BO  Bestuursovereenkomst
BRO  Basisregistratie ondergrond
BBT Best Beschikbare Techniek

D
DWR  Drinkwaterrichtlijn

E
EFSA European Food Safety Authority

G
GLB  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GOVI  Gemeentelijke omgevingsvisie 

I
IPO Interprovinciaal Overleg
INEV  Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging

K
KRW  Kaderrichtlijn Water

L
LTO  Land- en Tuinbouworganisatie

N
NAP Nitraat Actieprogramma
NCSC  Nationaal Cyber Security Centrum
NIB-richtlijn Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn
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
POVI   Provinciale omgevingsvisie
PPS   Publiek-Private Samenwerking

R
REACH  Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van 
 chemische stoffen
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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 

Z 
ZPAP  Zero Pollution Action Plan
ZZS  Zeer Zorgwekkende Stoffen
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Contactpersonen Vewin

  Hans de Groene
Directeur
T (070) 3490 856
E degroene@vewin.nl

   Arjen Frentz
Plaatsvervangend directeur
T (070) 3490 890
E frentz@vewin.nl

• Implementatie Beleidsnota Drinkwater

  Mirja Baneke
Stuurgroepsecretaris Bronnen & Kwaliteit
T (070) 3490 892
E baneke@vewin.nl

• Watertransitie
• Implementatie Beleidsnota Drinkwater
• Implementatie Drinkwaterrichtlijn
• Nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water 
• Gebiedsdossiers
• Ketenaanpak medicijnresten uit water 
• Nitraat
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 

Nationaal Strategisch Plan
• Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving
• Herziening Prioritaire Stoffenrichtlijn

  Rob Eijsink
Stuurgroepsecretaris Bodem & Infrastructuur
T (070) 3490 880
E eijsink@vewin.nl

• Handelingskader PFAS
• Risicodialogen rondom klimaatadaptatie
• Bodemverontreiniging
• Infrastructuur
• Omgevingsbeleid
• Basisregistratie Ondergrond
• Energietransitie
• Mijnbouw

  Sabine Gielens
Stuurgroepsecretaris Beveiliging & Crisismanagement
T (070) 3490 883
E gielens@vewin.nl

• Drinkwaterrestricties
• Risicodialogen rondom klimaatadaptatie
• Zorgplicht cybersecurity
• Drones
• Veilig aanbesteden
• Vertrouwelijke informatiedeling
• Samenwerking bij cyber-incidenten
• Herziening Europese Richtlijn betreffende de Beveiliging van 

Netwerk- en Informatiesystemen (NIB-richtlijn) 
• Europese Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke Entiteiten

  Hendrik Jan IJsinga
Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & 
Waterketen
T (070) 3490 887
E ijsinga@vewin.nl

• Samenwerking in de waterketen 
• WACC 
• Belastingdruk
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  Harrie Timmer 
Senior beleidsmedewerker 
T (070) 3490 891 
E timmer@vewin.nl

•  Opkomende stoffen
• PFAS en EFSA
• Bestrijdingsmiddelen
• Omgevingsbeleid
• Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater
• Zero pollution action plan (ZPAP) en herziening 

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)
• Herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden
• PFAS-restrictie en REACH-herziening

  Jos van den Akker
Adviseur Vewin Brussel
T +32 2401 6155
E vandenakker@vewin-uvw.be

• Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving 
• Herziening Prioritaire Stoffenrichtlijn
• Zero pollution action plan (ZPAP) en herziening Richtlijn 

Industriële Emissies (RIE)
• Herziening Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden
• PFAS-restrictie en REACH-herziening
• Herziening Europese Richtlijn betreffende de Beveiliging van 

Netwerk- en Informatiesystemen (NIB-richtlijn)
• Europese Richtlijn voor de Veerkracht van Kritieke Entiteiten

  Dieter Staat
Adviseur Vewin Brussel
T +32 2401 6153
E staat@vewin-uvw.be

• Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater

  Evelien Buis
Juridisch adviseur
T (070) 3490 871
E buis@vewin.nl

  Wendela Slok
Juridisch adviseur
T (070) 3490 884
E slok@vewin.nl

 Madelon Vink
Manager Communicatie & Public Affairs
T (070) 3490 872
E vink@vewin.nl

  Amarins Komduur
Communicatieadviseur / woordvoerder
T (070) 3490 893
M 06 3051 6253
E  komduur@vewin.nl

  Patricia van der Linden
Communicatieadviseur / woordvoerder
T (070) 3490 858
M 06 5738 1294
E  linden@vewin.nl
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Watervoorzienings gebieden

Lobby-agenda 2021-202264



Colofon
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag

Postadres
Postbus 90611
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 349 08 50
E-mail info@vewin.nl
Website www.vewin.nl

Vewin, Den Haag
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