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Bewust en zuinig watergebruik 

Neem bewust en zuinig watergebruik op in Bouwbesluit
Betrouwbaar en voldoende drinkwater uit de kraan is niet langer vanzelfsprekend. 
De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende 
druk. Vrijwel alle drinkwaterbedrijven moeten al vóór 2030 hun productiecapaciteit 
vergroten om aan de toekomstige watervraag te kunnen voldoen. Daarbij is het 
zaak ook bewuster om te gaan met het gebruik van drinkwater. 

Met bewuster gebruik en hergebruik van drinkwater en benutten van regenwater 
kan de groei van de vraag naar drinkwater worden beperkt. Dat vraagt inspanning 
van drinkwaterbedrijven, consumenten en bedrijfsleven gericht op bewust 
watergebruik en ‘het juiste water voor het juiste gebruik’. Ook vraagt het om 
effectieve maatregelen van de overheid zoals het mogelijk of zelfs verplichtend 
maken van waterbesparend bouwen. Waterbesparend bouwen moet niet 
alleen als randvoorwaarde verankerd worden in beleid en planvorming inzake 
de nationale woningbouwopgave, maar ook mogelijk worden gemaakt in het 
Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Vewin bepleit ook een 
financiële stimuleringsregeling van het Rijk voor waterbesparend bouwen. 

i  Bouwbesluit, Besluit bouwwerken leefomgeving

 Hendrik Jan IJsinga

Waterbeschikbaarheid en woningbouw 

Neem voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen mee in 
uitwerking van programma Woningbouw.
Het kabinet wil 900.000 nieuwe woningen bouwen tot en met 2030. De 
drinkwatersector staat voor de opgave al die woningen tijdig te voorzien van 
voldoende drinkwater en dat geldt ook voor nieuwe bedrijven. Dat lukt niet 
meer vanzelf. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan 
onder toenemende druk. Vrijwel alle drinkwaterbedrijven moeten al vóór 2030 
hun productiecapaciteit vergroten om aan de toekomstige watervraag te kunnen 
voldoen. Dat lukt alleen als meer werk wordt gemaakt van het aanwijzen en 
beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater, en als drinkwaterbedrijven 
in staat worden gesteld om nieuwe én bestaande bronnen te benutten 
(vergunningen en financieringsruimte). Het vraagt ook dat het veiligstellen van 
de drinkwatervoorziening onderdeel is van de uitwerking van het programma 
NOVEX. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet de regie nemen in 
een proces, in overleg met IPO, VNG en Vewin, om de drinkwaterbedrijven tijdig 
in staat te stellen de levering van drinkwater te borgen. 

i  Programma Woningbouw

 Rob Eijsink, Mirja Baneke
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Bodemverontreiniging 

Stel treffen van maatregelen verplicht wanneer bodemverontreinigingen 
drinkwaterbronnen bedreigen. 
Na de afloop van de ‘spoedoperatie bodemsanering’ is een groot aantal 
verontreinigingsgevallen in de bodem achtergebleven. 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 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 rechtspositie van drinkwaterleidingen om veilig en ongestoord 
in 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 
aan te kunnen voldoen. De rechtspositie voor drinkwaterinfrastructuur moet 
daartoe worden versterkt; het recht om leidingen te leggen, ongestoord en 
veilig te liggen en via eenvoudige procedures te repareren, verleggen of 
vervangen. Door de energietransitie is sprake van toenemende congestie 
in de ondiepe ondergrond. Vewin pleit voor een integrale benadering in 
de ordening van de boven- en ondergrond. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
dienen de effecten op ondergrondse infrastructuur integraal meegewogen 
te worden in de besluitvorming. De ruimtelijke bescherming van aanwezige 
transportinfrastructuur in de bodem moet worden geborgd door tracés voor 
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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