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ONS DRINKWATER VEILIG
ONDER DE OMGEVINGSWET?
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Schoon drinkwater uit de kraan! Drinkwaterbedrijven zijn verplicht het 24/7 te
leveren. Overheden op hun beurt hebben de taak zorg te dragen voor kwalitatief
goed grond- en oppervlaktewater, zodat daar drinkwater uit bereid kan worden.
Zowel de Omgevingswet als de Drinkwaterwet bieden voor drinkwaterbedrijven en
overheden instrumenten om de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te
stellen. Maar hoe pas je deze als overheid en drinkwaterbedrijf nu concreet in de
praktijk toe? Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, heeft hiervoor
een handboek opgesteld, inclusief checklists. Het Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening geeft samen met het
Informatieblad over de zorgplicht voor drinkwater praktische handvatten.
Samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur is een
grote uitdaging voor de komende jaren.

Zorgdragen voor een duurzame
veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening
Schoon drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend,
maar daar zit een hele wereld achter.
Drinkwaterbedrijven en overheden zorgen er samen
voor dat de openbare drinkwatervoorziening duurzaam
wordt veiliggesteld. Zij zijn hiertoe ook wettelijk
verplicht.
D r i n k wat e r b e d r i j v e n

Drinkwaterbedrijven hebben op grond van de Drink
waterwet (art. 3) de zorg voor een voldoende en
duurzame uitvoering van de openbare drinkwater
voorziening binnen hun distributiegebied. De levering
van drinkwater is een publieke taak op grond van
de wet.
Overheden

Overheden dragen op grond van de Drinkwaterwet
(art. 2), de Kaderrichtlijn Water (art. 7 en 11) en de
Omgevingswet (art. 2.1) de zorg voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.


ZORGPLICHT IN DE DRINKWATERWET


A rt i k e l 2
1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing
van wettelijke voorschriften door bestuursorganen
geldt de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening als een dwingende reden van
groot openbaar belang.

A rt i k e l 3

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop
berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame
uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen
een distributiegebied berust bij de eigenaar van het
drinkwaterbedrijf die bevoegd en, overeenkomstig artikel
8 van de Drinkwaterwet, verplicht is tot levering van
drinkwater in dat gebied.



* 
Wendela Slok, Lieke Coonen, Mirja Baneke en Rob Eijsink, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.

52

–

WATER GOVERNANCE

–

01/2018

NIEUWE MANIER VAN BESTUREN
ARTIKEL - HOE STELLEN WE ONS DRINKWATER VEILIG?

Afbeelding 1:

Nederland kent tien
drinkwaterbedrijven,
die allemaal een eigen
distributiegebied hebben.

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
Vewin een Informatieblad gemaakt over de zorgplicht
voor de drinkwaterbronnen waarin mogelijkheden
voor concrete invulling van de zorgplicht worden
omschreven, (zie uitgebreider hierna).

Bedreigingen

va n s c h o n e d r i n k wat e r b ro n n e n

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland
een groot goed. Het drinkwater in Nederland
behoort tot het beste van de wereld. Toch
worden de drinkwaterbronnen, oppervlaktewater
en grondwater, bedreigd. Bijvoorbeeld door
gewasbeschermingsmiddelen, opkomende
stoffen zoals geneesmiddelen, mest, historische
bodemverontreiniging, mijnbouw en geothermie.
Maar ook de infrastructuur, zoals de grote
watertransportleidingen, staat steeds vaker onder druk,
omdat veel meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden in
de ondergrond gebeurt.

Instrumenten en handvatten voor
drinkwaterbescherming
De overheid heeft verschillende instrumenten en
handvatten om de drinkwaterbronnen en infrastructuur
te beschermen.
Z o rg p l i c h t ov e r h e d e n
e n K a d e r r i c h t l i j n W at e r

Op grond van de Drinkwaterwet (art. 2) hebben
bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
Dit komt ook tot uiting in de Omgevingswet (art. 2.1).
Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing
van wettelijke voorschriften door bestuursorganen
geldt de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening als een dwingende reden van
groot openbaar belang. Het RIVM heeft in opdracht

De Kaderrichtlijn Water (art. 7) stelt dat overheden
de drinkwaterbronnen beschermen met de bedoeling
achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen,
teneinde het niveau van zuivering dat voor de
productie van drinkwater is vereist, te verlagen. Dit is
nu geïmplementeerd in:
 de Waterwet;
 het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water;
 het Protocol Monitoring en Toetsing
Drinkwaterbronnen Kaderrichtlijn Water ;
 de Omgevingswet. Zie Bijlage V bij artikel 2.17
Besluit Kwaliteit Leefomgeving; omgevingswaarden
KRW-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding
van voor menselijke consumptie bestemd water.
Samenwerken

aan de duurzame veiligstelling

va n d e o p e n ba r e d r i n k wat e rvo o r z i e n i n g

Overheden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de bronnen voor de drinkwatervoorziening:
provincies en deels ook de waterschappen voor het
(ondiepe) grondwater, en Rijkswaterstaat en de
waterschappen voor het oppervlaktewater. Het Rijk
heeft hierbij een systeemverantwoordelijkheid en
houdt het overzicht. Het Rijk weegt ook nationale
belangen af en speelt een grote rol in het ruimtelijke
beleid voor de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan
de Structuurvisie Ondergrond. Daarnaast zijn de
gemeenten mede verantwoordelijk voor de (ruimtelijke)
bescherming van de drinkwatervoorziening (onder
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andere drinkwaterinfrastructuur) en een schone
bodem. Ook de drinkwaterbedrijven spannen zich
in voor bescherming van hun bronnen, bijvoorbeeld
via projecten en pilots met overheden en stakeholders
zoals de agrarische sector. Ze hebben bovendien veel
kennis over de inpassing van de drinkwatervoorziening
in boven- en ondergrond en de combinatie met
andere functies. Samenwerking en ketenaanpak
zijn essentieel bij de bescherming van de bronnen
en infrastructuur. Om mogelijke bedreigingen en
oplossingen tijdig te signaleren is het van belang dat
drinkwaterbedrijven vroegtijdig in processen van
onder andere planvorming of vergunningverlening
betrokken worden.
D r i n k wat e r b e l a n g i n o m g e v i n g s v i s i e s - e n
p l a n n e n , p ro g r a m m a ’ s e n v e ro r d e n i n g e n

Het is voor Nederlanders doodgewoon dat 24 uur
per dag schoon, gezond en betaalbaar water uit
de kraan komt. Dit is vanzelfsprekend, maar gaat
niet vanzelf. De drinkwaterbedrijven garanderen
uitstekende kwaliteit van het drinkwater, maar hier
zijn steeds meer zuiveringsinspanningen voor nodig
vanwege bedreigingen van de bronnen – het grond- en
oppervlaktewater – en de infrastructuur. De openbare
drinkwatervoorziening is een publieke nutsfunctie, die
nauw samenhangt met de volksgezondheid, en moet
goed ingebed zijn in onze maatschappij en ruimtelijke
inrichting. Ontwikkelingen als klimaatverandering,
een toenemende druk op de boven- en ondergrondse
ruimte en mogelijk een toenemende vraag naar
drinkwater hebben effect op de drinkwatervoorziening.
Om de goede drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst
te kunnen blijven garanderen is bescherming van
onze infrastructuur en bronnen essentieel. Dit heeft
consequenties voor de (ruimtelijke) inrichting van de
leefomgeving. Bij het opstellen van een omgevingsvisie
en –plan , programma of verordening is het van
belang de opgaven en mogelijke maatregelen in beeld
te hebben en op te nemen.
Gebiedsdossiers

In gebiedsdossiers brengen provincies of
Rijkswaterstaat samen met belanghebbenden de
problemen en risico’s voor drinkwaterwinningen
in beeld. Gebiedsdossiers vormen een belangrijk
instrument om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
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Water voor drinkwaterbronnen (artikel 7) in te vullen.
Ze vormen de basis om concrete afspraken te maken
over maatregelen in een uitvoeringsprogramma.
In 2014 heeft het RIVM de eerste generatie
gebiedsdossiers geëvalueerd en samen met betrokken
partijen een aantal verbeterpunten geformuleerd. De
verbeterpunten zijn verwerkt in een nieuw protocol dat
eind 2016 is vastgesteld. Provincies zijn de trekkers van
de gebiedsdossiers voor grondwater, Rijkswaterstaat
is dat voor oppervlaktewater. De betrokken partijen
zijn gestart met de nieuwe ronde gebiedsdossiers. Het
is van belang dat decentrale overheden die betrokken
zijn bij een winning aangesloten zijn tijdens het
proces. Het uitvoeringsprogramma met afspraken over
concrete maatregelen wordt bestuurlijk bekrachtigd.
De concept-gebiedsdossiers zijn zoveel mogelijk half
2018 gereed om aan te sluiten bij de Delta-aanpak
waterkwaliteit en zoetwater en het traject van de
Stroomgebiedbeheerplannen.

Checklist drinkwaterbescherming
voor overheden en drinkwaterbedrijven
Om de openbare drinkwatervoorziening
duurzaam veilig te stellen zijn op grond van de
Omgevingswet een aantal instrumenten beschikbaar.
Drinkwaterbedrijven hebben de zorg voor een
voldoende duurzame uitvoering van de openbare
drinkwatervoorziening binnen hun distributiegebied
(art. 3 Drinkwaterwet (Dww). Om die zorgplicht waar
te kunnen maken, is het volgende van belang:
1

 Voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit;

2

 Voldoende grondwater van goede kwaliteit;

3

 Bescherming infrastructuur
drinkwatervoorzieningen (met name
transportleidingen);

4

 Beschermen natuur in relatie tot waterwinning.

Het is aan de verschillende bestuursorganen om,
conform de zorgplicht van art. 2 Dww, steeds rekening
te houden met het (nationale) drinkwaterbelang
bij de ontwikkeling en toepassing van het door de
Omgevingswet geboden instrumentarium.1
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Hieronder is een checklist2 opgenomen wat
overheden in algemene zin in hun (digitale)
Omgevingswetinstrumenten zouden moeten aangeven
– bijvoorbeeld in een waterparagraaf – om de
drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen.
De checklist volgt de voor drinkwaterbedrijven
belangrijkste belangen:
1  V o l d o e n d e

o pp e rv l a k t e wat e r

va n g o e d e k wa l i t e i t

Bescherming oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven met oppervlaktewater als bron
zijn soms genoodzaakt innamestops in te stellen.
Het oppervlaktewater is dan zo vervuild dat een
drinkwaterbedrijf het water niet kan innemen voor
de drinkwaterproductie. Oppervlaktewater raakt
vervuild via lozingen van stoffen van industriële
herkomst, maar ook gewasbeschermingsmiddelen
of medicijnresten bedreigen de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Soms zijn de stoffen bekend, maar
het komt ook voor dat niet duidelijk is om welke stof
het gaat en wat de eigenschappen zijn. Verontreiniging
van innamepunten moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Het is daarom van belang om bij
vergunningverlening rekening te houden met de risico’s
voor innamepunten voor de drinkwatervoorziening
benedenstrooms en duidelijk in beeld te hebben welke
wateren ook een drinkwaterfunctie hebben. Ook
kunnen beschermingszones voor oppervlaktewater
worden ingesteld, zoals onder andere bij de Drentse Aa
is gebeurd.
Zoetwaterbronnen

Voldoende zoet water is essentieel voor de bereiding
van schoon en betaalbaar drinkwater. Het Nederlandse
drinkwater komt voor 60% uit grondwater en 40%
uit oppervlaktewater. Drinkwater-bedrijven moeten
voor de juiste investeringsbeslissingen zekerheid
hebben over de beschikbaarheid van zoet water
op de lange termijn. Waterbeschikbaarheid geeft
de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op
watertekorten in een bepaald gebied weer, in normale
en droge situaties. De drinkwatervoorziening is in de
Deltabeslissingen benoemd als een cruciale functie.
Het is een publieke functie die als bijzondere vorm
van gebruik wordt aangeduid met een zorgplicht

voor overheden, waardoor het een andere positie
heeft dan gebruiksfuncties als industrie of landbouw.
Klimaatverandering leidt tot lagere rivierafvoeren
waardoor de concentraties van verontreinigingen
stijgen. In sommige gebieden zijn door
klimaatverandering en ingrepen in het watersysteem
significante effecten te verwachten wat betreft verzilting
van innamepunten. Bij waterbeschikbaarheid is dan
ook aandacht nodig voor de relatie met waterkwaliteit
en ruimtelijk beleid en voor bescherming van de
winningen en infrastructuur tegen de gevolgen van
klimaatverandering.
CHECKLIST:
(Beschermingsbeleid bronnen; milieubelastendeen lozingsactiviteiten)
Uit te werken in omgevingsvisie, programma,
verordening, omgevingsplan:
 hoe de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water voor het bereiken van een goede
toestand van het water ten behoeve van de
drinkwaterproductie worden gehaald, met
welke maatregelen;
 waar oppervlaktewater ligt met
drinkwaterfunctie; hoe de bescherming
van oppervlaktewater ten behoeve van de
drinkwatervoorziening vorm krijgt;
 welke stoffen in welke hoeveelheden met
welke eigenschappen worden geloosd
bij milieubelastende activiteiten of
lozingsactiviteiten en welke drinkwaterbedrijven
benedenstrooms hierover geïnformeerd
moeten worden;
 welke procedure geldt bij lozingen, wie
metingen doet en wie moet instemmen en of
alle lozingen onder de vergunningplicht vallen;
 welke maatwerkregels en instructieregels
gelden in welke gebieden ter bescherming van
de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening;
 welke eventuele omgevingswaarde voor
opkomende stoffen, zoals medicijnen, is
opgenomen.

WATER GOVERNANCE

–

01/2018

–

55

NIEUWE MANIER VAN BESTUREN
ARTIKEL - HOE STELLEN WE ONS DRINKWATER VEILIG?

Afbeelding 2: Blik op diverse functies rond een waterwinning.

2  V o l d o e n d e

g ro n dwat e r

va n g o e d e k wa l i t e i t

Ruimtelijke bescherming grondwater

Grondwater als bron voor drinkwater staat onder druk
door onder meer mest en gewasbeschermingsmiddelen
vanuit de landbouw, bodemverontreinigingen, (dier)geneesmiddelenresten en industriële stoffen. Het is van
belang de bronnen te beschermen en te voldoen aan
de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Grondwater
als bron voor drinkwater wordt gewonnen in ongeveer
200 waterwingebieden. De drinkwaterbedrijven streven
zo veel mogelijk naar bronvriendelijke functies in deze
gebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden
er omheen. Bijvoorbeeld natuurbeheer en natuur
recreatie. Een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties moet leiden tot een balans tussen de gewenste
ontwikkeling van een locatie en bescherming van de
grondwatervoorraad die voor de drinkwatervoorziening
is bedoeld. Regels kunnen betrekking hebben op het
gebruik van de boven- en ondergrond. Voor milieu
belastende activiteiten kunnen (maatwerk)regels worden
gesteld of een aanvullende meld- of vergunningplicht.
STRONG / Voorraden voor de drinkwatervoorziening

In de Ontwerp-Structuurvisie Ondergrond
(STRONG) van het Rijk is opgenomen dat mijn
bouw is uitgesloten in waterwingebieden, grondwater
beschermingsgebieden en boringvrije zones rond
bestaande winningen. Aan de provincies is gevraagd
in overleg met de drinkwaterbedrijven Aanvullende
Strategische Voorraden (ASV’s) voor de drinkwater
voorziening aan te wijzen en het beschermingsregiem
daarvoor te beschrijven. Doel hiervan is voor de lange
termijn de drinkwatervoorziening veilig te stellen, ook
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wanneer de drinkwatervraag volgens het maximale scenario stijgt. Dit betekent dat hier restricties gelden voor
andere activiteiten zoals mijnbouw. Deze ASV’s en de
ruimtelijke implicaties daarvan dienen doorwerking te
krijgen in gemeentelijk beleid en omgevingsvisies.
Bodemverontreiniging

Op een groot aantal plaatsen bedreigen historische
bodemverontreinigingen de drinkwatervoorziening.
Voor verontreinigingslocaties die niet meer actief
gesaneerd worden zal op lange termijn het beheer
zodanig moeten zijn dat de drinkwatervoorziening
duurzaam is veiliggesteld. Hierbij moet bedacht
worden dat drinkwaternormen veelal veel stringenter
zijn dan de huidige interventiewaarden voor bodem
sanering. Bovendien kan het, vanwege de stroming van
het grondwater, nodig zijn om maatregelen te treffen
indien een waterwinning buiten het eigen beheergebied
van een gemeente ligt. Afstemming is nodig met
provincies, gemeenten en waterschappen.
Energie

Provincies ontwikkelen beschermingsbeleid voor
de veiligstelling van de drinkwatervoorziening en
wijzen gebieden aan voor de waterwinning zoals
waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden,
boringvrije zones, intrekgebieden en strategische
voorraden. In deze gebieden gelden beperkingen
bijvoorbeeld ten aanzien van mijnbouw, warmteen koudeopslag in de bodem en ontwikkeling van
geothermie. Anderzijds bieden deze gebieden ook
kansen voor natuur en recreatie die niet belastend is
voor de natuur. In de planvorming zal met deze kansen
en beperkingen rekening gehouden moeten worden.
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HANDBOEK OMGEVINGSWET AANGEBODEN AAN DE MINISTER

Sterk Consulting BV en Colibri Advies BV hebben in opdracht
van Vewin een handboek opgesteld over de Omgevingswet:
Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling
van de openbare drinkwatervoorziening. Samenwerken aan
de bescherming van schone bronnen en infrastructuur.4 Op 13
december 2017 werd dit Handboek Omgevingswet5 door Vewin
aan de Minister van I&W aangeboden. Aangezien overheden
bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet en het
opstellen van omgevingsvisies en het handboek gaat over
samenwerking, is het handboek gedeeld met de relevante
partijen (IPO, VNG, UvW, IenW, RWS).
Ondanks dat nog niet alle regelgeving gereed is, zijn
drinkwaterbedrijven en overheden actief aan de slag met de


vertaling van de Omgevingswet naar hun dagelijkse praktijk.
Het handboek biedt een kader van waaruit gewerkt kan
worden waar het gaat om onderwerpen gerelateerd aan de
drinkwatervoorziening. Naast de inhoud van het nieuwe stelsel
komt aan bod wat dit betekent voor de praktijk met concrete
instrumenten en mogelijkheden voor drinkwaterbedrijven,
gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen.
Het handboek geeft onder meer inzicht in de juridische
bescherming van de bronnen en infrastructuur en de
mogelijkheden om samen te werken aan een duurzame
drinkwatervoorziening. In bijlage 1 bij dit Handboek is een
korte checklist voor drinkwaterbedrijven en overheden
opgenomen hoe zij dit doel kunnen bereiken.

CHECKLIST:

3  B e s c h e r m i n g i n f r a s t ru c t u u r
Drinkwaterinfrastructuur

(Beschermingsbeleid bronnen;
grondwaterbescherming en beheer historische
verontreiniging)
Uit te werken in omgevingsvisie, programma,
verordening, omgevingsplan:
 hoe de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water voor het bereiken van een goede
toestand van het water ten behoeve van de
drinkwaterproductie worden gehaald, met
welke maatregelen;
 waar waterwingebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije
zones en gebieden met strategische en
nationale grondwatervoorraden gesitueerd zijn;
 welk beschermingsbeleid/welke regels gelden
binnen deze gebieden voor milieubelastende en
-lozingsactiviteiten; en welke beperkingen en
uitsluitingen zijn er voor de drinkwaterwinning
met name als het gaat om mijnbouw en
warmte- en koudeopslag (WKO);
 beschrijving van de rol van provincie,
gemeente en waterschap wat betreft
grondwaterbescherming; de provincie is
hoofdverantwoordelijke en heeft de regie;
 bodemverontreiniging: waar is
bodemverontreiniging een probleem en
waar zijn nog maatregelen nodig om de
drinkwatervoorziening te beschermen;
 grondwatermonitoring: dat en hoe het diepe
en ondiepe grondwater wordt gemonitord voor
activiteiten die consequenties hebben voor de
bodem en het grondwater, zoals mijnbouw en
geothermie en landbouwactiviteiten;
 welke eventuele omgevingswaarde is
opgenomen voor grondwater gebruikt voor de
bereiding van drinkwater.

De ondergrondse infrastructuur is, met een vervangingswaarde van circa 22 miljard euro een van de
grotste assets van de drinkwatersector. Verlegging van
leidingen is vanwege ruimtedruk in toenemende mate
moeizaam en duur. Drinkwaterleidingen zijn noodzakelijk om aan de wettelijke leveringstaak van drinkwater te kunnen voldoen. Deze leidingen moeten veilig,
beschermd en geordend in de bodem kunnen liggen.
Door toegenomen druk op de ondergrondse ruimte
is een betere ordening van de ondiepe ondergrond
noodzakelijk. Er dient ruimte beschikbaar te zijn voor
infrastructuur. Integrale maatschappelijke kosten dienen
de basis te zijn voor overheden bij besluitvorming over
ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot gedwongen
verlegging van leidingen. Werkelijke verlegkosten moeten daarin meegewogen worden. Verlegregelingen dienen een adequate financiële prikkel te bevatten om te
waarborgen dat naar de laagst maatschappelijke kosten
wordt gestreefd. Eenmaal in de grond is het uit oogpunt
van maatschappelijke kosten gewenst dat leidingen zo
lang mogelijk ongestoord kunnen liggen. Daarvoor is
het voor de grote doorgaande transportleidingen van
belang dat daarmee in ruimtelijke planvorming rekening gehouden wordt. Deze dienen als leidingstroken in
omgevingsvisies opgenomen te worden.
CHECKLIST:
(Ruimtelijke ordening)
Uit te werken in omgevingsvisie, verordening,
omgevingsplan:
 relatie bovengrondse ontwikkelingen en
ondergrondse infrastructuur beschrijven;*
 waar zijn ruimtelijke belemmeringen in verband
met de ondergrondse infrastructuur voor de
drinkwatervoorziening?3
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Afbeelding 3: aanleg waterleiding, bron Waterbedrijf Groningen/Waterleidingmaatschappij Drenthe

4  R e l at i e d r i n k wat e r – nat u u r
Relatie drinkwatervoorziening en natuur

Drinkwaterbedrijven zijn een grote natuurbeheerder
in Nederland met ongeveer 20.000 ha in beheer. De
gebieden zijn vaak aangewezen als Natura2000-gebied
of onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
Drinkwaterbedrijven beheren waterwinningen
voor de productie van drinkwater uit grond- en
oppervlaktewater. Het is van groot belang dat er zo
min mogelijk verontreinigingen terechtkomen in
deze grondstof. Natuur biedt een goede bescherming
voor de bronnen. Drinkwaterbedrijven zetten dan
ook in op robuuste gebieden met een combinatie
van waterwinning en natuurontwikkeling. Op die
manier levert de drinkwatersector een belangrijke
bijdrage aan het realiseren van de (inter)nationale
natuurdoelen. De gebieden zijn zoveel mogelijk
opengesteld voor recreatie.
De duingebieden zijn een goed voorbeeld van
de combinatie van drinkwaterproductie met
natuurbeheer en recreatie. De drinkwaterbedrijven
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langs de kust zijn dan ook nauw betrokken bij
het Kustpact. Kustbebouwing mag de natuur- en
waterwingebieden niet aantasten. De duinen zijn
essentieel bij de winning en zuivering van water
en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de
drinkwatervoorziening aan zes miljoen burgers
in Nederland. De drinkwatervoorziening is een
publieke taak van nationaal belang en verdient
daarom ook nationale bescherming. In het Kustpact
is bepaald dat bij nieuwe bebouwing waterveiligheid,
drinkwatervoorziening en natuur randvoorwaardelijk
zijn.
CHECKLIST:
(Natuurbeleid)
Uit te werken in omgevingsvisie, beheerplan/
verordening
 beschrijving relatie drinkwater – natuurbeheer
en stimulering van de functiecombinatie
d.m.v. inzet op robuuste gebieden.

NIEUWE MANIER VAN BESTUREN
ARTIKEL - HOE STELLEN WE ONS DRINKWATER VEILIG?



INFORMATIEBLAD:
Zorgplicht Drinkwater
Wat betekent dit voor u?


Conclusie
Steeds meer partijen hebben belangen in de
leefomgeving en wensen hiervoor activiteiten te
ontwikkelen. Dit kan de duurzame veiligstelling van
de openbare drinkwatervoorziening in de weg staan,
omdat grondwater- en oppervlaktewaterbronnen voor
het maken van drinkwater kunnen worden bedreigd.
Hier ligt een opgave voor drinkwaterbedrijven en
overheden om samen te bekijken hoe de openbare
drinkwatervoorziening duurzaam kan worden
veiliggesteld en samen te werken aan de bescherming
van de bronnen en infrastructuur. Bestuursorganen
(Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, provincies,
gemeenten en waterschappen) hebben namelijk tot taak
zorg te dragen voor de duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening op grond van de wet
(art. 2.1 Omgevingswet en art. 2 Drinkwaterwet). Bij
de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van
wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt dit
als een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’.
De Omgevingswet kent veel instrumenten die zeker ook
voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen) spelen.
Te wijzen valt bijvoorbeeld op de omgevingsvisies, de
provinciale omgevingsverordening, het gemeentelijke
omgevingsplan, de programma’s en gebiedsdossiers.
Van belang is steeds dat het drinkwaterbelang hierin
goed geborgd wordt.
Volgens Vewin helpt het als drinkwaterbedrijven tijdig
bij grote projecten of aanvragen van vergunningen
of het opstellen van maatwerkvoorschriften worden
betrokken. De overheid kan in dat soort processen
wijzen op de veiligstelling van de duurzame openbare
drinkwatervoorziening, daarnaar handelen en
drinkwaterbedrijven hierbij actief betrekken. Het helpt
ook als overheden een drinkwaterparagraaf in hun
omgevingsvisie, -verordening, -plan en programma
zouden opnemen, waarin zij omschrijven hoe zij de
genoemde zorgplicht invullen.
‘The proof of the pudding is in the eating’: de
toekomst zal uitwijzen of de Omgevingswet voldoende
en goede instrumenten biedt om de openbare
drinkwatervoorziening samen met de overheden
duurzaam veilig te stellen. Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen in infrastructuur is
M
een grote uitdaging voor de komende jaren. 

Op 13 december 2017 werd het Informatieblad
zorgplicht drinkwater6 vastgesteld. In opdracht van
het ministerie van IenW en Vewin heeft het RIVM
een informatieblad geschreven over de zorgplicht
met betrekking tot de drinkwaterbronnen. In de
Beleidsnota Drinkwater en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma staat de actie dat IenW
in nauwe samenspraak met betrokken partijen
verduidelijkt hoe de zorgplichtbepaling uit de
Drinkwaterwet kan worden geïnterpreteerd,
zodat het drinkwaterbelang vroegtijdig en
op een duurzame wijze in de (omgevings)
planvorming wordt betrokken. De invoering van
de Omgevingswet maakt meer inzicht in hoe de
zorgplicht kan worden toegepast extra relevant.
Het RIVM informatieblad over de zorgplicht
(Zorgplicht Drinkwater Wat betekent dit voor u?)
gaat in op de vraag wat overheden kunnen doen
om aan de zorgplicht drinkwater invulling te geven.
In het informatieblad zijn voorbeelden, handvatten
en handelingsopties opgenomen om invulling te
geven aan de zorgplicht drinkwater. De zorgplicht
drinkwater geldt zowel voor de bescherming van
drinkwater als voor de infrastructuur.



1 Zie ook het Handboek Omgevingswet voor
een duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening; Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk, Sterk Consulting BV en
Colibri Advies BV, Leiden, mei 2017.
2 Zie ook Bijlage 1 bij het Handboek.
3 Zie: Vewin (Rob Eijsink), Strategische agenda
Ondiepe Ondergrond, 28-3-2017.
4 Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk; Sterk Consulting BV
en Colibri Advies BV, Leiden, mei 2017. www/
sterkconsulting.nl + www.colibri-advies.nl
5 Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening; Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk, Sterk Consulting BV en
Colibri Advies V, Leiden, mei 2017.
6 Zie: Vewin (Rob Eijsink), Strategische agenda
Ondiepe Ondergrond, 28-3-2017.
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