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Alleen enkele kleine verbeterpunten

Drinkwaterrichtlijn is 
‘fit for purpose’
In het kader van het REFITprogramma 

heeft de Europese Commissie een studie 

laten uitvoeren om de Drinkwaterrichtlijn 

te evalueren en de impact ervan op de 

volksgezondheid in Europa na te gaan. De 

onderzoekers concluderen dat deze richtlijn 

een effectief en efficiënt middel is om de 

kwaliteitsdoelen voor drinkwater te bereiken. 

‘Dit is een nuttig stuk wetgeving!’

Erik Klaassens, Ecorys.
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In het kader van het zogeheten REFIT*-programma wordt alle 

Europese wetgeving periodiek geëvalueerd. Met als doel: checken 

of regels hun doel wel bereiken, en of het eenvoudiger, effectiever 

of efficiënter kan. De huidige Drinkwaterrichtlijn stamt uit 1998 en 

was nog nooit geëvalueerd. Mede als gevolg van het burgerinitiatief 

Right2Water uit 2014 groeide de behoefte om de Drinkwaterrichtlijn 

eens goed tegen het licht te houden.

Daarom is de Europese Commissie begin 2015 begonnen met een 

breed traject van evaluatie, gericht op eventuele herziening van de 

Drinkwaterrichtlijn. Een groep kennisinstituten, waaronder Ecorys, 

KWR en Alterra, kreeg de opdracht om een evaluatie uit te voeren. 

Daarnaast is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevraagd een 

update uit te voeren van de technische parameters en normen voor 

stoffen die zich in drinkwater mogen bevinden, zoals opgenomen 

in Annex I bij de richtlijn. 

Solide wetgeving
De Nederlandse onderzoekers hebben zich vooral gericht op de 

vraag of de bepalingen in de richtlijn nog doelmatig en effectief 

zijn. Projectleider Erik Klaassens van Ecorys: ‘De algemene conclu-

sie luidt dat dit stuk wetgeving nuttig is geweest en datgene heeft 

bereikt waarvoor het was bedoeld. De Drinkwaterrichtlijn heeft 

EU-breed geleid tot belangrijke verbetering van de drinkwaterkwa-

liteit voor zeer veel Europeanen. Behalve positieve effecten voor 

de volksgezondheid, zijn er ook winstpunten voor de industrie en 

het toerisme. Er zijn minder uitbraken van ziekten die gerelateerd 

kunnen worden aan het drinken van kraanwater. Met name het 

grootschalig vervangen van oude loden pijpen in Oost-Europa heeft 

geleid tot belangrijke gezondheidswinst. Bedrijven overal in de EU 

hebben lagere productiekosten, doordat ze gebruik kunnen maken 

van veilig leidingwater, waar ze vroeger vaak zelf dure zuivering 

moesten uitvoeren. Toeristen kunnen nu vrijwel overal zonder pro-

blemen kraanwater drinken.’

‘Deze voordelen worden bereikt op een kostenefficiënte manier. 

Uiteraard hebben de Europese drinkwaterbedrijven forse investe-

ringen gedaan in infrastructuur, zoals nieuwe zuiveringen en trans-

portnetwerken, maar daartegenover staan dan ook significante 

maatschappelijke opbrengsten.’

Synergie met andere richtlijnen
De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Drinkwaterrichtlijn zijn onlos-

makelijk aan elkaar verbonden. De KRW verplicht waterbeheerders 

te zorgen voor een betere kwaliteit van het water dat is bedoeld 

voor de productie van drinkwater: daarbij gaat het dus om zowel 

grond- als oppervlaktewater. Op die manier maakt de KRW het be-

reiden van drinkwater makkelijker, omdat de basisgrondstof – het 

ruwe water – schoner wordt. De Drinkwaterrichtlijn legt kwaliteits-

eisen op aan overheden en drinkwaterbedrijven om drinkwater van 

een bepaalde kwaliteit te produceren en distribueren. Kwam deze 

samenhang ook uit het onderzoek naar voren?

Klaassens: ‘In ons onderzoek hebben we scherp gekeken naar syner-

gievoordelen tussen verschillende richtlijnen, bijvoorbeeld op het 

gebied van natuur, voedsel of afvalbeheer. De Drinkwaterrichtlijn 

begint eigenlijk waar de KRW stopt. Een aspect daarvan is dat bij-

voorbeeld drinkwaterbedrijven, die gebruikmaken van natuurlijke 

filtering in de duinen, als beheerders bijdragen aan een betere 

natuurontwikkeling en daarmee de kwaliteit van oppervlakte- en 

grondwater. Vergelijkbare situaties doen zich voor in andere 

Europese landen. De Drinkwaterrichtlijn heeft daarmee dus ook 

een positief gevolg voor de KRW.’

Ontdubbelen
Klaassens geeft een ander voorbeeld: ‘In een bijlage bij de 

Drinkwaterrichtlijn staan de stoffen die niet of slechts tot een  

bepaald niveau in drinkwater mogen voorkomen. Eén daarvan is 

de radioactieve stof tritium. Tegelijkertijd bestaat er een jongere 

richtlijn die regelt welke radioactieve stoffen in onze omgeving 

en ons voedsel mogen voorkomen. Ook daarin worden normen 

voor tritium genoemd. Dat betekent dus dat de bepaling in de 

Drinkwaterrichtlijn kan vervallen: je hoeft iets niet op twee plek-

ken te regelen. We zijn met een stofkam door alle bepalingen van 

de richtlijn gegaan, om dubbelingen en andere ongewenste zaken te 

signaleren. Maar er was niet veel te vinden. De Drinkwaterrichtlijn 

is al wat ouder en bij het opstellen van recentere richtlijnen heeft 

de wetgever goed gekeken naar wat er al was geregeld. Ook in dat 

opzicht blijft dit een zorgvuldig opgestelde richtlijn, die effectief en 

efficiënt zijn werk doet.’

Tot welke aanbevelingen bent u gekomen?

Klaassens: ‘Niet verrassend gaat het bij verbetersuggesties vooral 

om de nieuwe stoffen. Er komen vanuit de industrie steeds nieuwe 

stoffen op de markt, die invloed kunnen hebben op de waterkwa-

liteit, zoals oplosmiddelen, weekmakers, bestrijdingsmiddelen, 

medicijnen en microplastics. Je zult daar dus frequent aandacht 

aan moeten geven. De vraag is daarbij wel of dit Europees moet 

worden geregeld of nationaal. Sommige stoffen komen slechts in 

één of twee landen voor: dan jaag je de overige landen op kosten 

door ze te verplichten te monitoren op stoffen die bij hen helemaal 

niet aanwezig zijn.’

Hoe kleiner, hoe kwetsbaarder
‘Een tweede aanbeveling betreft de normoverschrijding voor be-

paalde stoffen in kleine waterwingebieden. Door hun beperkte 

omvang is daar vaak minder capaciteit om het kwaliteitssysteem op 

orde te krijgen. Vaak beschikken ze niet over uitwijkmogelijkheden 

om in geval van problemen water van elders aan te voeren. In de 

praktijk zien we juist in deze kleine gebieden relatief veel norm-

overschrijdingen. Als je weet dat ze samen de bron vormen voor 

ongeveer 13% van de totale hoeveelheid drinkwater in Europa, dan 

moet je daar dus wel iets mee. Een oplossing zou kunnen zijn het 

inbouwen van iets meer flexibiliteit in de richtlijn. Met enerzijds 

wat meer ruimte om zelf lokaal een oplossing te zoeken, en ander-

Drinkwaterrichtlijn 

zorgt voor verbetering 
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* REFIT = Regulatory Fitness and Performance Programme.
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zijds meer toezicht en controle vanuit Brussel. Overigens speelt dit 

probleem niet in Nederland.’

Risicogestuurd monitoren
Ook de manier waarop waterkwaliteit wordt gemeten, kan beter. 

Momenteel moet dat gebeuren op het punt waar het water wordt 

geleverd: bij de kraan dus. Klaassens: ‘Als je in dat geval een vervui-

ling meet, ben je eigenlijk te laat: de ongewenste stof bevindt zich 

al bij de eindgebruiker. Je wilt risico’s zo vroeg mogelijk in de keten 

detecteren. Kijk naar de voedselketen: daar is de afgelopen jaren 

enorm ingezet op het risicogestuurd bewaken van de kwaliteit in 

de gehele keten. In verschillende landen – zoals Engeland, Estland, 

Slovenië en ook in Nederland – passen drinkwaterbedrijven dit al 

toe. Behalve het tegengaan van fysieke risico’s heeft dit ook een 

kostenaspect. Je gaat immers veel slimmer om met het inschatten 

van risico’s, zodat je je middelen beter kunt aanwenden, op de plek 

waar het echt nodig is. Wij denken dat dit onderwerp wat nadruk-

kelijker kan worden vastgelegd in de regelgeving. Er is overigens 

vorig jaar al een eerste stap in die richting gezet, door een toevoe-

ging in een bijlage van de Drinkwaterrichtlijn.’

De volgende stap
Naast de evaluatie van de bestaande richtlijn, was de onderzoekers 

ook gevraagd aanbevelingen voor verbeteringen te doen. Dit onder-

deel van de studie wordt door twee andere partners binnen de groep 

uitgevoerd: ACTeon uit Frankrijk en het Regional Environmental 

Center (REC) uit Hongarije. Afgelopen december zijn daarom op 

een internationale stakeholdersconferentie verbeteropties gedefi-

nieerd en geselecteerd. Momenteel worden hiervan de gevolgen in 

kaart gebracht; op het gebied van drinkwaterkwaliteit, maar ook 

voor het milieu, de werkgelegenheid en nog veel meer. Klaassens: 

‘Uiteindelijk geef je daarmee de Europese Commissie onderbouwde 

beleidsopties. De Commissie combineert onze gegevens met die van 

andere partijen, zoals de WHO en de eigen technische comités. Het 

vormen allemaal bouwstenen voor de uiteindelijke conceptversie 

van de vernieuwde Drinkwaterrichtlijn die de Commissie zal voor-

leggen aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement.’

Meer flexibiliteit bij monitoring
Eind oktober 2015 heeft de Europese Commissie nieuwe regel-

geving aangenomen die de EU-lidstaten meer flexibiliteit geeft 

bij de monitoring van het drinkwater. Door meer gefocuste en 

risico-gebaseerde monitoring kan de volksgezondheid efficiënt 

beschermd worden. 

‘Betrouwbaar drinkwater van hoge kwaliteit is essentieel voor 

het welzijn en de volksgezondheid’, aldus de verantwoordelijke 

milieucommissaris Vella. ‘Daarom zijn op dit gebied hoge stan-

daards nodig in Europa. Met deze vernieuwde monitoring-aanpak 

kunnen we onnodige onderzoeken achterwege laten en focussen 

op controle waar dat echt nodig is.’


