Veel aandacht voor lozingen
De GenX-casus was in 2017 aanleiding voor Vewin sterk te
 epleiten dat vergunningverlening voor industriële lozingen en
b
transparantie over geloosde stoffen beter moeten. De Tweede
Kamer heeft in moties opgeroepen tot extra actie op deze
punten en in het Europees Parlement zijn vragen gesteld.

Belangenbehartiger
drinkwatersector
Vewin behartigt de belangen
van de Nederlandse
drinkwaterbedrijven
in Den Haag en Brussel.

Beschermen
van de bronnen

Zoeken naar aanvullende voorraden
In 2017 zijn provincies en drinkwaterbedrijven een zoektocht
gestart naar aanvullende strategische voorraden (ASV’s)
voor de drinkwatervoorziening.
Bodemverontreiniging
Lozingen vanuit
de industrie

Mijnbouw

Vewin heeft in maart 2017 bij de kabinetsformateur aangegeven dat verbetering
van waterkwaliteit een extra impuls verdient. Het Regeerakkoord schenkt aandacht aan de b
 escherming van drinkwaterbronnen; er komt een nieuw beleidsprogramma om medicijnresten en andere stoffen terug te dringen.

Maatwerkaanpak nitraat
Vewin, IPO, LTO en de ministers van IenW en LNV
hebben in december 2017 in een bestuursovereenkomst
afgesproken n
 itraatuitspoeling in grondwater
beschermingsgebieden terug te dringen.
Gewasbeschermingsmiddelen

Nutriënten uit mest
Medicijnresten
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• Grondwater
• Oppervlaktewater
Medicijnresten
Microplastics

RWZI

Belastingdruk op
drinkwater 28%

Bestuurlijke afspraken
waterkwaliteit

Na intensieve lobby wordt de precariobelasting op drinkwaterleidingen eindelijk afgeschaft. Dit zal de belastingdruk op
drinkwater wat verlagen, maar met de aangekondigde
verhoging van de btw op drinkwater stijgt deze
weer. Vewin vindt dat de belasting op de
eerste levensbehoefte drinkwater zo
laag mogelijk moet zijn.

In 2017 is goede voortgang geboekt met de uitvoering
van de in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
afgesproken acties. Volgens Vewin moeten de Delta-
aanpak en de voornemens uit het Regeerakkoord worden
gevolgd door ambitieuze en concrete afspraken, met harde
handtekeningen van alle betrokkenen.
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Omgevingswet

Samenstelling
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Het is zaak drinkwaterbelangen goed
mee te wegen in visies en plannen van
provincies en gemeenten. Daartoe is het
Handboek Omgevingswet voor een duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwater
voorziening in december 2017 gepresenteerd.

Lees het Vewin J aarverslag 2017 via
bit.ly/Vewinjaarverslag2017

De drinkwatersector publiceerde in april 2017 de strategische agenda ondiepe ondergrond. Hierin staan publieke belangen en maat
schappelijke kosten centraal. Voor het streven naar laagst maatschappelijke kosten moeten er adequate financiële prikkels zijn.
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