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Het Vewin Jaarverslag  
2020 is er! 

Na opnieuw een droge zomer in 2020 riepen de 

drinkwaterbedrijven op om de natuurlijke balans van het 

watersysteem te herstellen; het is tijd voor een transitie. 

Water een prominentere plek geven in de ruimtelijke 

ordening, water minder snel afvoeren en beter vasthouden, 

en investeringen in innovatie en besparing zijn de 

ingrediënten van zo’n transitie. 

Waterkwaliteit
Naast kwantiteit stond ook de waterkwaliteit in 2020 in de be-

langstelling. Het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigde 

in de Nationale Analyse Waterkwaliteit de al eerder door Vewin 

verwoorde zorg dat de druk op de kwaliteit van de bronnen van 

ons drinkwater toeneemt. Zonder aanvullende maatregelen zullen 

de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet overal worden  

gehaald. 

De uitdagingen worden alleen maar groter. Het is dus zaak dat  

‘water’ in het nieuwe regeerakkoord hoog op de agenda komt en de 

nieuwe ‘minister van water’ daadkrachtig de regie pakt. Het afge-

lopen decennium heeft het Bestuursakkoord Water, dat in 2021 af-

loopt, een grote impuls gegeven aan de samenwerking tussen Rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. De 

drinkwatersector pleitte in het afgelopen jaar met overtuiging voor 

een vervolg, toegesneden op de voor ons liggende vraagstukken.

Meer financieringsruimte nodig
Om de drinkwaterbedrijven goed in staat te stellen hun bijdragen 

te leveren, zijn investeringen nodig. De komende jaren stijgen de 

benodigde investeringen sterk, gemiddeld met meer dan 50%. Maar 

de huidige regelgeving maakt het onhaalbaar om die investeringen 

te financieren en dus dreigt er minder te worden geïnvesteerd dan 

nodig. Vewin vroeg een snelle oplossing voor meer financierings-

ruimte op de korte termijn en een fundamentele herijking van de 

regelgeving voor de langere termijn. Zodat de drinkwaterbedrijven 

ook in de toekomst kunnen blijven voorzien in gezond en veilig 

kraanwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week! 

Vewin jaarverslag 2020
In deze editie van de Waterspiegel treft u een flyer aan met daarin 

een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en mijl-

palen in het werk van Vewin van het afgelopen jaar. In het complete 

jaarverslag leest u wat er afgelopen jaar op hoofdlijnen speelde in 

de drinkwatersector, waar Vewin op inzette en welke resultaten 

Vewin boekte. 

Nieuwsgierig? U leest ons complete jaarverslag op  

bit.ly/Vewinjaarverslag2020.


