
8 Waterspiegel / juli 2014

Minister Schultz tijdens AO Waterkwaliteit:

‘Drinkwater: nationaal belang’
Voor het Algemeen overleg Waterkwaliteit in de vaste 

Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu op 11 juni jl. waren 

verschillende ‘drinkwateronderwerpen’ geagendeerd. Het meest 

opvallende was dat enkele Kamerleden de minister bij herhaling 

vroegen drinkwater expliciet als nationaal belang in de wet te 

benoemen. Zij hield echter een slag om de arm.

Onder andere in de discussie over de Structuurvisie Ondergrond 

(STRONG) en de Structuurvisie Schaliegas brachten zowel de PvdA 

en de SP, als de ChristenUnie en D66 in de commissie naar voren 

dat het voor de drinkwatervoorziening in Nederland belangrijk is 

dat de minister van Infrastructuur en Milieu wettelijk vastlegt dat 

drinkwater een nationaal belang is. Minister Schultz van Haegen 

antwoordde cryptisch: ‘Ik vind drinkwater een nationaal belang 

en weeg het bij beslissingen dan ook als zodanig mee. Maar dit is 

formeel het terrein van de provincies: zij maken de belangenafwe

gingen op ruimtelijk gebied en ik wil hen niet ‘bovenover’ voor de 

voeten lopen. Ik ga er wel van uit dat de drinkwatervoorziening als 

nationaal belang doorwerkt in provinciaal beleid.’ De Kamer nam 

met dit antwoord geen genoegen, waarop Lutz Jacobi (PvdA) aangaf 

een debat te zullen aanvragen om op dit punt een motie in te dienen.

Duidelijkheid in STRONG
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het veiligstellen van 

drinkwaterbronnen moet zwaar wegen ten opzichte van ander 

gebruik van de ondergrond. De drinkwaterbedrijven vinden het 

daarom noodzakelijk dat in de Structuurvisie Ondergrond de vast

stelling van drinkwater als nationaal belang formeel wordt gere

geld. Op die manier is de drinkwatervoorziening bij ruimtelijke 



9Waterspiegel / juli 2014

afwegingsprocessen gelijkwaardig aan andere nationale belangen, 

zoals energie. Een duurzame drinkwatervoorziening vraagt om 

een gebruiksladder of verdringingsreeks voor de ondergrond, 

waarin drinkwatervoorziening bovenaan staat.

De minister deed bij het overleg Waterkwaliteit de toezegging dat 

de positie van de drinkwatervoorziening bij de publicatie van de 

eerste versie van STRONG, begin 2015, nader wordt verduidelijkt.

Schaliegas
In de discussie over schaliegas wordt drinkwater voor wat de minis

ter betreft dus meegewogen als een nationaal belang, net zoals de 

energievoorziening. Parallel aan de Structuurvisie Ondergrond van 

het ministerie van IenM stelt het ministerie van EZ een planMER 

en een Structuurvisie Schaliegas op. Hierin wordt uitgewerkt welke 

gebieden meer of minder geschikt zijn voor winning van schalie

gas. Vewin vindt de risico’s van schaliegas voor het grondwater zo 

ernstig, dat winning in of onder de huidige en toekom stige gebie

den voor de drinkwatervoorziening uitgesloten moet worden. Dit 

moet in de Structuurvisie Schaliegas worden vastgelegd. Provincies 

zorgen voor aanwijzing van deze boringsvrije zones, grondwater

beschermingsgebieden en strategische reserveringen.

Bescherming van de bronnen voor drinkwater
Uit de Beleidsnota Drinkwater blijkt dat de kwaliteit van de bron

nen voor drinkwater niet op orde is. Vanuit de Kaderrichtlijn Water 

hebben regionale partijen gebiedsdossiers opgesteld van de drink

waterwinningen. Hierin zijn de risico’s voor de waterkwaliteit 

geïnventariseerd, inclusief noodzakelijke maatregelen. Het RIVM 

geeft aan dat de doorwerking in het regionale beschermingsbeleid 

en de waterplannen van waterschappen en Rijkswaterstaat onvol

doende is. Gebiedsdossiers zijn nu te vrijblijvend over de uitvoe

ring van maatregelen.

Om ervoor te zorgen dat maatregelen voor onder andere genees

middelen en bodemverontreiniging daadwerkelijk worden uitge

voerd, is wettelijke verankering van de gebiedsdossiers nodig in 

de Omgevingswet. Maar ook op het gebied van de gebiedsdossiers 

ziet de minister niets in wettelijke verankering: ‘Ik zie liever dat 

de betrokken partijen onderlinge afspraken maken, en volgens mij 

gebeurt dat nu ook. Tot de midterm review van de gebiedsdossiers 

praat het ministerie met de partijen om te kijken hoe we tot een 

betere doorwerking van de voorgestelde maatregelen kunnen ko

men. Als dat allemaal tot niets blijkt te leiden, kunnen we ons later 

altijd nog beraden op steviger ingrijpen.’

Minister positief over ketenfonds
De minister vindt de gebiedsdossiers een goed instrument bij de 

aanpak van de problematiek van geneesmiddelen en bestrijdings

middelen in bronnen voor drinkwater. Schultz: ‘Als er lokaal – on

danks alle generieke maatregelen die al zijn genomen – toch over

schrijdingen van normen plaatsvinden, is er maatwerk mogelijk, 

bijvoorbeeld in de vorm van bronaanpak. De gebiedsdossiers zijn 

de aangewezen plek om dat in te regelen.’ 

Schultz noemde het vooral belangrijk dat alle betrokkenen  

– producenten, gebruikers, ziekenhuizen, waterschappen en 

drinkwaterbedrijven – inmiddels beseffen dat het hier om een 

gedeeld probleem gaat. Er is gekozen voor een ketengerichte 

bronaanpak, met ‘end of pipeoplossingen’ waar dat niet anders 

kan. ‘Het overleg loopt en de industrie neemt op verschillende 

terreinen maatregelen, zoals op het gebied van green pharmacy: 

biologisch afbreekbare medicijnen. Ik sta niet negatief tegenover 

de vorming van een ketenfonds voor de financiering van maatrege

len en eventueel onderzoek, mits alle partijen daaraan bijdragen. 

Er is geen behoefte meer aan grootschalig algemeen onderzoek, 

maar onderzoek naar de milieurisico’s van specifieke stoffen, zoals 

röntgencontrastmiddelen, kan nog wel nodig zijn.’

OESO-rapport: financiering waterbeheer
De Kamerleden en de minister waren het in grote lijnen eens over 

het OESOrapport, waarin het Nederlandse bestuursmodel voor 

water wordt geroemd als ‘global reference’: een voorbeeld voor de 

wereld. De minister gaf aan – net als Vewin – niets te voelen voor 

nog méér toezicht, zoals de OESO suggereerde. Na de zomer komt 

het kabinet met een officiële reactie op het rapport.

De OESO vindt het principe ‘de vervuiler betaalt’ een belangrijk 

uitgangspunt. De minister gaat vooral uit van het profijtbeginsel: 

‘wie water gebruikt, moet daarvoor betalen’. Het is onterecht dat de 

kosten die producenten veroorzaken door milieuverontreiniging, 

terechtkomen bij drinkwaterconsumenten. Bij de financiering van 

waterzuivering vindt Vewin dat het ‘vervuiler betaalt’principe 

voorop moet staan. 


