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In het land, omgevingwet

De Omgevingswet is bedoeld als verregaande vereenvoudiging  

van het huidige stelsel, door tientallen wetten en honderden  

regels te bundelen. Bij de parlementaire voorbereiding van deze 

nieuwe wet valt op dat er nog zeer veel vragen en opmerkingen  

zijn. Bij drinkwaterbedrijven én bij Kamerleden.

Eric Smaling

SP: ‘Positie  
drinkwatersector  
verankeren’

De openbare drinkwatervoorziening is een publieke taak: over

heden hebben op grond van de Drinkwaterwet een zorgplicht voor 

het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. 

Waar dit raakt aan bescherming van bronnen en ruimtelijke orde

ning, zou de Omgevingswet voldoende instrumenten moeten bevat

ten om in deze zorgplicht te voorzien. Kortom, om het de drink

waterbedrijven, de provincies en de gemeenten mogelijk te maken 

de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Dat betekent dat het rijk en de regio’s deze positie van de drink

watervoorziening moeten implementeren bij het opstellen van 

regionale plannen en afspraken of voorzieningenniveaus. De drink

watervoorziening moet een plek krijgen in de omgevingsplannen, 

omgevingsvisies en omgevingsverordeningen en er hoort op getoetst 

te worden. Hierbij geldt dat drinkwater een nationaal belang is en 

dat een belangrijke taak voor het rijk is weggelegd om landelijke 

afwegingen te maken.

Vewin heeft de afgelopen tijd – o.a. tijdens een rondetafelgesprek 

in de Tweede Kamer over de Omgevingswet – met de Tweede 

Kamerleden over deze en andere standpunten gesproken.

Regionale flexibiliteit
Zo schept de Omgevingswet veel ruimte om regionaal flexibiliteit in 

te bouwen. De nieuwe wet kent de zogeheten programmatische aan

pak (art. 3.14 en volgende). Dit geeft overheden de bevoegdheid om 

bij omgevingsplannen of verordeningen programma’s aan te wijzen, 

waarin bepaalde gebieden voor bepaalde tijd ontheven worden van 

omgevingswaarden. Het programma moet dan wél de maatregelen 

beschrijven die bijdragen aan het voldoen aan de omgevingswaar

den of de doelstelling. Er bestaan bij de drinkwaterbedrijven nog 

veel vragen over hoe dit ingevuld gaat worden in de regio’s.  

Kamervragen
Ook leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en 

Milieu hebben onlangs in een schriftelijke reactie op de nieuwe 

Omgevingswet vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst, overi

gens naast het uiten van bewondering en lof voor wat er al is bereikt. 

De SPfractie is kritisch en mist bijvoorbeeld het begrip en de 

definitie van ‘ruimtelijke omgevingskwaliteit’. Dezelfde fractie 

noemt drinkwater ‘letterlijk van levensbelang’ en vindt daarom 

dat er een gedegen positie voor de drinkwaterbedrijven en voor 

de Drinkwaterwet geregeld moet worden. De SP wil daarom in 

de Omgevingswet een formeel adviesrecht op visies, plannen 

en verordeningen opnemen. 

De ruimtelijke bescherming van drinkwaterbronnen is naar 

mening van de SP een rijkstaak. De SPfractie wil, net als de 

ChristenUnie, dat mijnbouwactiviteiten in de toekomst getoetst 

worden op potentiële effecten op de grondwaterkwaliteit. In dit 

licht vraagt de ChristenUnie of de regering van plan is drink

waterbedrijven als adviseur aan te wijzen.

Carla DikFaber

CU: ‘Adviesrol voor 
drink waterbedrijven?’

Nog veel ‘drinkwatervragen’ rondom Omgevingswet
Duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening
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Albert de Vries

PvdA: ‘Brede  
effectrapportage?’

Stientje van Veldhoven

D66: ‘Wie is bevoegd?’

Esther Ouwehand

PvdD: ‘Normen  
stellen en handhaven’

De PvdAfractie acht het van belang dat er in ieder geval mini

male waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving worden 

opgenomen in de wet, bijvoorbeeld voor maximale geluidsniveaus 

binnenshuis en bescherming van drinkwaterwingebieden. De 

partij denkt aan de invoering van een effectrapportage. Daarbij 

kan worden gekeken naar méér dan alleen de milieueffecten van 

een initiatief, zoals een gezondheidsscan of drinkwatereffecten.

De PvdD geeft aan dat er in haar visie simpelweg regels nodig zijn 

om bijvoorbeeld de kwaliteit van lucht en water te beschermen en 

dat het nodig blijft om normen te stellen en deze te handhaven. 

Ook de ChristenUnie wil weten of (bij dreigende over schrij ding 

van de omgevingswaarden van bijvoorbeeld oppervlakte water) de 

rechts bescherming van consumenten en bedrijven voldoende is 

geborgd en welke bestuursorganen dan verantwoordelijk zijn voor 

handhaving van de omgevingswaarden. 

Verschillende fracties kaarten onderwerpen aan die relevant zijn 

voor de drinkwatersector, zoals het borgen van de duurzame 

drinkwatervoorziening, de adviesrol voor drinkwaterbedrijven, 

de rechtsbescherming bij mogelijke normoverschrijdingen en het 

opnemen van een drinkwaterparagraaf in omgevingsplannen, 

programma’s en verordeningen.

Drinkwaterparagraaf toevoegen
De CU vraagt verder aan de regering of zij bereid is een verplich

ting in te voeren voor een drinkwaterparagraaf in plannen, 

programma’s en verordeningen. Hierin zou dan getoetst moeten 

worden of de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwa

tervoorziening is geborgd. Verder wil de fractie weten hoe het 

wetsvoorstel de zorgplicht van het rijk – geen achteruitgang van de 

waterkwaliteit – borgt. 

Reactie op Vewin-voorstel
De ChristenUnie vraagt tot slot een reactie op het voorstel van 

Vewin om de gebiedsdossiers wettelijk te verankeren en de uitkom

sten van de gebiedsdossiers (de te nemen maatregelen) verplicht 

op te nemen in de stroomgebiedbeheerplannen en waterplannen. 

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu wacht de ver

dere beantwoording van deze vragen door de regering af.

Nog veel ‘drinkwatervragen’ rondom Omgevingswet

D66 vraagt naar de taakverdeling tussen gemeente, provincie en 

rijk bij de programmatische aanpak, bijvoorbeeld als sprake is 

van een overschrijding van een omgevingswaarde. Wie is wan

neer bevoegd om vergunningen af te geven en wat gebeurt er bij 

samenloop met omgevingsvergunningen? 


