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Omgevingsbeleid 

Borg doorwerking van nationale belang van openbare drinkwater-
voorziening in gebiedsgerichte uitwerking van programma NOVEX en 
aanscherping van NOVI.
Het nationaal belang van de openbare drinkwatervoorziening is verankerd in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het nieuwe kabinet versterkt de ruimtelijke 
regierol van het Rijk en versnelt de uitvoering van de NOVI via het programma 
NOVEX. Dit moet uitmonden in 12 ruimtelijke arrangementen voor de provincies 
en afspraken met 16 NOVEX-gebieden, en bijdragen aan de aanscherping van 
de NOVI. In oktober 2022 worden de startpakketten met opgaven geformuleerd 
voor de uitwerking per provincie. Het is zaak dat het veiligstellen van de 
toekomstige drinkwatervoorziening onderdeel is van deze startopgave en dat 
de beschikbaarheid en bescherming van voldoende drinkwaterbronnen wordt 
verzekerd in de voor 2023 voorziene ruimtelijke arrangementen per provincie. 
Afstemming op de uitwerking van het NPLG en het Programma Woningbouw is 
uiteraard noodzakelijk. In de aangescherpte NOVI dient het nationale belang van 
de openbare drinkwatervoorziening te worden gehandhaafd. 

i  NOVI, Programma NOVEX, Omgevingswet

 Mirja Baneke

Bodem en ondergrond 

Zorg voor gedragen afspraken over gegevenslevering en -beveiliging bij 
aanmerking van drinkwaterbedrijven als BRO-bronhouder. 
Drinkwaterbedrijven zullen mogelijk wettelijk als bronhouder voor de BRO 
worden aangemerkt. Hier zal een goede kosten-baten analyse aan ten grondslag 
moeten liggen. Tevens zullen gedragen afspraken met drinkwaterbedrijven 
gemaakt moeten worden welke gegevens aan de BRO geleverd gaan worden. 
De maatschappelijke meerwaarde van de gegevens moet daarbij centraal 
staan. Voor informatie over bodemverontreinigingen dient verkenning plaats 
te vinden welke partij hiertoe het beste als bronhouder aangemerkt kan 
worden. Er dient daarbij nadere afweging plaats te vinden hoe deze gegevens 
in de BRO relateren aan al bestaande informatiesystemen in de regio’s. Bij 
gegevens van drinkwaterbedrijven zal er 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. 

i  Basisregistratie Ondergrond 

 Rob Eijsink
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