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deling van de onlangs uitgekomen Beleidsnota Drinkwater. Na de inleiding 
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bijdragen van de directeuren van drinkwaterbedrijven en andere betrokke-
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Extra inzet nodig, óók 
van het nieuwe kabinet!

Onlangs presenteerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidsnota 

Drinkwater 2021-2026. Een belangrijke mijlpaal voor de drinkwatersector. De nota 

geeft een overzicht van de opgaven waarvoor de drinkwatervoorziening staat en 

presenteert hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid. Tegelijkertijd legt de nota 

de basis voor een ambitieuze ‘implementatie- en uitvoeringsagenda’ die in de  

komende jaren tot concrete resultaten moet leiden.

Het verschijnen van de nieuwe nota vormde de aanleiding om deze bijzondere 

editie van de Waterspiegel – het opinieblad van de Nederlandse drinkwater sector 

verenigd in Vewin – samen te stellen. Langs de lijnen van de thema’s van de 

Beleidsnota Drinkwater illustreren wij de vraagstukken waarvoor de drinkwater-

bedrijven zich gesteld zien, welke acties de nota aankondigt en wat onze inzet 

daarbij is. En passant leggen we uit waar ons drinkwater vandaan komt en welke 

stappen het aflegt voordat het uit de kraan komt. Ook maakt u kennis met de 

tien drinkwaterdirecteuren. Kortom, een snelle introductie in de wereld van onze 

drinkwatervoorziening. 

De Nederlandse drinkwaterbedrijven voorzien ruim 8 miljoen huishoudens en 

bedrijven continu (24/7) van gezond, lekker en betaalbaar kraanwater. Wij leve-

ren daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en aan een goed 

vestigingsklimaat, maar moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. 

Drinkwater uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is het 

niet. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater – grond- 

en oppervlaktewater – staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt te-

gen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door 

de groei van bevolking en economie. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen 

verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. 

Het bereiken van de afgesproken doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water is 

ernstig in gevaar. We dreigen toekomstige generaties op te zadelen met een min-

der zekere levering van betrouwbaar drinkwater.

De Beleidsnota Drinkwater benoemt veel goede thema’s, maar er is uitwerking en 

extra inzet nodig, óók van het nieuwe kabinet. Wij pleiten voor een watertransitie, 

gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid 

én waterkwaliteit verzekert. Water is een verbindende factor tussen de grote op-

gaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening 

en woningbouw. Deze watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en 

brede maatschappelijke consensus. De uitdagingen worden alleen maar groter 

en samenwerking over bestuurlijke grenzen, over perioden en in Europa alleen 

maar belangrijker. Wij roepen het nieuwe kabinet daarom op in te zetten op een 

Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten, dus ook de drink-

waterbedrijven. Wij staan daarbij voor grote opgaven en investeringen, en vragen 

meer ruimte, door aanpassing van de wet- en regelgeving om die aan te pakken 

en te realiseren.

Wilt u meer over de drinkwatervoorziening weten en lijkt een werkbezoek bij één 

van de waterbedrijven u interessant? Wij helpen hier graag bij. Voor dit moment 

veel leesplezier.

Peter van der Velden

Voorzitter Vewin


