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Amendement betere bescherming drinkwater-
voorziening aangenomen 

Omgevingswet is door 
de Tweede Kamer
 De drinkwatervoorziening wordt beter beschermd 

in de nieuwe Omgevingswet. Een amendement 

van die strekking, van Albert de Vries (PvdA) 

en Stientje van Veldhoven (D66), is bij de 

parlementaire behandeling op 1 juli jl. aangenomen 

door de Tweede Kamer. 

Door deze aanvulling op de wet moeten 

overheden nu bij het uitoefenen van taken 

en bevoegdheden rekening houden met 

het belang van duurzame bescherming 

van de openbare drinkwatervoorziening. 

Ruimtelijke bescherming 
drinkwaterbronnen
Het rijk moet zorgen dat de waterkwa-

liteit van waterlichamen niet achteruit 

gaat, conform de eisen van de KRW en 

de Grondwaterrichtlijn, zodat de zuive-

ringsinspanning bij drinkwaterbereiding 

kan worden verlaagd. Daarom pleit Vewin 

voor het intact houden van de bestaande 

doelstellingen en normen voor water-

kwaliteit en -kwantiteit, de drinkwater-

functie en -bescherming van waterwin- 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

met beschermingsregels. 

In artikel 2.1 van de Omgevingswet is de 

manier omschreven waarop overheden 

hun taken en bevoegdheden kunnen 

uitoefenen. Overheden moeten bij het 

uitoefenen van taken en bevoegdheden 

rekening houden met de samenhang 

van de relevante onderdelen en aspecten 

van de fysieke leefomgeving en de recht-

streeks daarbij betrokken belangen. Het 

artikel bevat een uitgebreide opsomming 

van diverse belangen. Het belang van de 

bescherming van drinkwatergebieden 

wordt hier nu aan toegevoegd.

De Tweede Kamer heeft eerder besloten 

dat de openbare drinkwatervoorziening 

als nationaal belang beter moet worden 

beschermd. 

De drinkwatervoorziening is wette-

lijk een dwingende reden van groot 

openbaar belang. De ruimtelijke be-

scherming van de drinkwaterwin-

ning moet nationaal zijn geborgd in de 

Omgevingswet, de Omgevingsvisie en 

de Omgevingsverordening, door opname 

van een drinkwaterbronnenparagraaf 

met formele adviesfunctie voor drink-

waterbedrijven.

Bestuursakkoord invoering 
Omgevingswet
Op 1 juli hebben het rijk, de VNG, het IPO 

en de Unie van Waterschappen hun hand-

tekening gezet onder het bestuursakkoord 

over de invoering van de Omgevingswet. 

Het bestuursakkoord heeft als doel de 

gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor 

kan de wet op een goede manier worden 

gebruikt vanaf het moment dat die in wer-

king treedt.

Om maatwerk te kunnen leveren nemen 

alle partijen (rijk, VNG, IPO en UvW) re-

gie voor de ondersteuning van dit over-

gangsproces voor hun eigen achterban. 

‘Gemeenten krijgen meer mogelijkheden 

om samen met inwoners en ondernemers 

keuzes te maken over de gewenste in-

richting van de leefomgeving. Het is goed 

dat er nu al afspraken liggen over hoe we 

gemeenten in stappen gaan voorbereiden 

op hun grotere rol’, aldus VNG-voorzitter 

Jan van Zanen bij de ondertekening van 

het akkoord.

De Omgevingswet moet ruimte bieden 

aan initiatieven van onderop, onnodige 

proces- en onderzoekslasten voorkomen 

en maatwerk en innovatie mogelijk ma-

ken. De Omgevingswet zal hierdoor, ook 

in financiële zin, baten hebben voor de 

‘BV Nederland’. 

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over 

de verdeling van de kosten en baten. 

Eerst moet een aanvullend onderzoek 

naar de financiële effecten van de stel-

selherziening de gevolgen voor het ‘huis-

houdboekje’ van gemeenten, provincies, 

waterschappen en rijksoverheid scherper 

in beeld brengen.


