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Kaderrichtlijn Water
belangrijk voor
drinkwater voorziening
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is
een belangrijk instrument om op Europees
én nationaal niveau goede waterkwaliteit te
kunnen realiseren en drinkwaterbronnen
te beschermen. De KRW schrijft voor dat
de waterkwaliteit van de Europese wateren
aan bepaalde eisen moet voldoen. De
Europese Commissie evalueert momenteel
de KRW en haar dochterrichtlijnen, zoals
de Grondwaterrichtlijn en de richtlijn
Prioritaire Stoffen.
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De ministeries van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur
en
Waterstaat
(IenW)
onderzoeken,
samen met onder andere zorg- en
waterketenpartners, mogelijkheden om
medische milieuvervuiling tegen te gaan.
Op 14 februari vond in het Leids Universitair
Medisch Centrum een werkbezoek plaats
van vertegenwoordigers van de zorg, de
ministeries van VWS en IenW, TU Delft, de
waterschappen en de drinkwaterbedrijven.
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De Delta-aanpak Waterkwaliteit richt
zich op alle belangrijke bronnen voor
waterverontreiniging: landbouw, stedelijk
afvalwater en industrie. Uiterlijk in 2027
moet Nederland de maatregelen hebben
genomen, die ervoor moeten zorgen dat
de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) bereikt kunnen worden. Drie
zogeheten ‘versnellingstafels’ spelen hierbij
een belangrijke rol.
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