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Tweede Kamer vraagt concrete maatregelen  
verbeteren waterkwaliteit 

Vruchtbaar Wetgevings-
overleg Water
De Tweede Kamer heeft donderdag 27 no

vember ingestemd met een aantal voor de 

drinkwatersector belangrijke moties over 

bodemverontreiniging, waterkwaliteit en 

medicijnresten. Vewin is verheugd dat de 

Tweede Kamer door het aannemen van deze 

moties het belang van goede waterkwaliteit 

voor nu en de toekomst onderstreept.

Naast waterkwantiteit en infrastructuur 

heeft ook waterkwaliteit tegenwoordig 

gelukkig de volle aandacht van de politiek. 

Zo is bij het Wetgevingsoverleg Water op  

17 november een aantal belangrijke moties 

en amendementen ingediend, die de Tweede 

Kamer inmiddels heeft aangenomen.

Adequate afspraken 
bodemverontreiniging
Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) vroeg 

met zijn motie aandacht voor het nieuwe 

Convenant Bodem & Ondergrond dat van 

2016 tot en met 2020 zal gelden en waarbij 

de drinkwatersector geen partij is. Dit, ter

wijl tientallen drinkwaterwinningen wor

den bedreigd door bodemverontreiniging 

en een aantal bronnen is gesloten vanwege 

kwaliteitsproblemen. Smaling verzoekt de 

regering door middel van deze motie met 

de convenantspartijen adequate afspraken 

te maken om de knelpunten van bodemver

ontreiniging voor de drink waterwinning 

weg te nemen en de Kamer te informeren 

voor ondertekening. De motie werd met een 

ruime meerderheid aangenomen.

Deltaplan Zoet Water
Met de motie voor een Deltaplan Zoet Water 

en Waterkwaliteit van de Kamerleden 

Lutz Jacobi (PvdA), Wassila Hachchi (D66) 

en Carla DikFaber (CU) geeft de Tweede 

Kamer aan een samenhangende aanpak 

voor zoet water en waterkwaliteit te wil

len, waarbij onafhankelijke regie wordt 

geborgd. Dit Deltaplan moet aangeboden 

worden bij of ingevoegd worden in het 

geplande Nationaal Waterplan 2015. Voor 

deze motie was eveneens een meerderheid, 

zodat ook deze motie is aangenomen.

Gerichte aanpak 
medicijnresten in water
Het rijk heeft nu nog geen gerichte aanpak 

om te voorkomen dat medicijnresten in 

het water terechtkomen of om ze daar uit 

te halen. Carla DikFaber (CU) en Wassila 

Hachchi (D66) hebben daarom in hun mo

tie de regering verzocht samen met de be

trokken sectoren voor het zomerreces van 

2015 een plan van aanpak op te stellen. Ook  

deze motie kon op een ruime meerderheid 

rekenen en is daarmee aangenomen. 

Voor een uitgebreid verslag van het 

Wetgevingsoverleg Water en de inbreng 

van de verschillende partijen:  

zie www.tweedekamer.nl 

onder downloads  

of scan deze QRcode: 

Standpunten Vewin

Waterkwaliteit
  Meer ambitie voor waterkwaliteit  

in Nationaal Waterplan 2:  

bij voorbeeld een door het rijk op  

te stellen Nationale Nota Keten  

aanpak Geneesmiddelen

Innovatief waterproject
  Financiële ondersteuning vanuit 

het rijk voor pilotproject Schone 

Maaswaterketen

Integrale herziening bodembeleid
  Veranker de zorgplicht voor veilig

stelling van drinkwaterbronnen in de 

kaders voor het nieuwe bodembeleid 

en in het nieuwe Convenant Bodem & 

Ondergrond

Financiering waterbeheer
  Kosten van milieuvervuiling bij ver

oorzakers leggen door invoeren van 

het principe ‘de vervuiler betaalt’

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)
  Geef drinkwater prioriteit in de  

verdringingsreeks voor de ondergrond 

in STRONG

Uitvoeringsprogramma 
Beleidsnota Drinkwater
  Uitvoeringsprogramma Beleidsnota 

Drinkwater begin 2015 naar de 

Tweede Kamer


