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Managementsamenvatting 
 

Onderzocht is welk juridisch beschermingsregime de aanstaande Omgevingswet biedt voor andere 

drinkwaterbronnen dan zoet oppervlaktewater en grondwater. Om minder afhankelijk te zijn van 

deze bronnen, wordt over (aanvullende) alternatieven nagedacht. Bij het in beeld brengen van de 

mogelijkheden van de Omgevingswet is rekening gehouden met de Drinkwaterwet en met de eisen 

uit de Kaderrichtlijn water (Krw), de Grondwaterrichtlijn, de Drinkwaterwet en de (ook herziene) 

Drinkwaterrichtlijn. De op voorhand meest kansrijke alternatieven voor drinkwater zijn juridisch 

verkend: brak (en zout) grondwater, RWZI-effluent, zeewater en hemelwater. De alternatieven 

verschillen onderling in de mate van beschikbaarheid, winbaarheid en kwaliteit. 

 

Europees beschermingsregime 

Voorafgaand aan de beschermingsmogelijkheden die het stelsel van de Omgevingswet biedt, zijn 

de Europese eisen beschreven die worden gesteld aan de bescherming van bronnen voor drink-

water èn aan de winning, productie en distributie hiervan. Voor de beschermingseisen is de Krw 

kaderstellend. Deze richtlijn heeft betrekking op alle oppervlaktewater- en grondwaterlichamen, 

waaronder ook zeewater (zoute kustwateren) en brak grondwater. Andere bronnen, waaronder 

hemelwater en RWZI-effluent vallen buiten de scope van de Krw; hiervoor is geen Krw-bescher-

mingsregime vereist. Voor grondwater en oppervlaktewater dat voor drinkwaterwinning wordt 

gebruikt, kent de Krw ook specifieke beschermingsbepalingen, waaronder een zuiveringsdoel-

stelling. Voor oppervlaktewateren zijn de minister van IenW (i.e. Rijkswaterstaat) dan wel de 

waterschappen bevoegd gezag. Voor grondwaterlichamen bewaken en monitoren de provincies  

de grondwaterkwaliteit. 

 
De Drinkwaterrichtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van het drinkwater en aan de leveringszekerheid, 

ongeacht de bron die hiervoor wordt gebruikt. De vier geselecteerde alternatieve bronnen vallen 

dan ook binnen het bereik van deze (en ook de herziene) Drinkwaterrichtlijn. In Nederland is hier-

voor de Drinkwaterwet kaderstellend. De uiterlijk in januari 2023 te implementeren herziene Drink-

waterrichtlijn heeft betrekking op het hele voorzieningssysteem (‘van bron tot kraan’). Op termijn 

moet Nederland voor dit gehele systeem een risicogebaseerde benadering uitvoeren. Daarnaast 

moet werk worden gemaakt van een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkings-  

gebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water. Tot het voor-

zieningssysteem behoren ook – en dat is een uitbreiding ten opzichte van de ‘oude’ Drinkwater-

richtlijn – de onttrekkingsgebieden en onttrekkingspunten. Hier is een relatie gelegd met de Krw, 

maar beide begrippen zijn niet omschreven en dat leidt tot enige onduidelijkheid voor de onder-

zochte bronnen hemelwater en RWZI-effluent. De herziene richtlijn heeft het steevast over 

“onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten” wat suggereert dat een onttrekkingspunt altijd in 

een onttrekkingsgebied is gelegen (zoals bij winningen uit oppervlaktewater en grondwater). Voor 

bijvoorbeeld hemelwaterbassins of een RWZI lijkt dit echter moeilijk voorstelbaar. Geconcludeerd 

is dat bij de ontwikkeling van de richtlijn alleen aan oppervlaktewater- en grondwaterwinning is 

gedacht en niet aan andere winningsbronnen voor drinkwater e.d. 

 

Mogelijkheden Omgevingswet 

De Omgevingswet biedt de verschillende overheden diverse mogelijkheden voor de bescherming 

van de kwaliteit van bronnen voor drinkwaterwinning. Dit geldt voor zowel bestaande als alterna-



                     
 

 

 - 4 -  

tieve bronnen. Omdat brak grondwater en zeewater ook tot de Krw-grondwater- en oppervlakte-

waterlichamen behoren, betekent dit dat de hiervoor gestelde omgevingswaarden uit het Besluit 

kwaliteit leefomgeving (Bkl) ook gelden voor deze alternatieve bronnen. Voor brak grondwater zijn 

eveneens de instructieregels in het Bkl over grondwaterbescherming en relevante regels in de om-

gevingsverordening van toepassing. Daarom moeten het nationaal waterprogramma en de water-

beheerprogramma’s van provincies en waterschappen – alle mede ter uitvoering van de Krw – in-

gaan op deze alternatieve drinkwaterbronnen, zodra ze worden aangewezen. Voor zeewater geldt 

dat Rijkwaterstaat eventueel maatwerkvoorschriften kan stellen over lozingsactiviteiten op zee en 

vergunningen voor stortingsactiviteiten op zee kan weigeren of daaraan voorschriften kan verbin-

den. Voor aanvullende regels voor zeewaterwinlocaties zou het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal) moeten worden aangepast. De in drinkwaterland bekende gebiedsdossiers kunnen input 

bieden voor de verplicht te maken programma’s. Waar omgevingswaarden worden overschreden 

of dreigen te overschrijden, kent de Omgevingswet een aanvullende programmaverplichting. 

 

Hemelwater en RWZI-effluent vallen niet onder de bepalingen van de Krw en zijn wat minder 

gemakkelijk te plaatsen binnen het stelsel van de Ow. Maar de wet biedt ook hier een bescher-

mingsregime. Zo zijn drinkwaterbedrijven die deze bronnen gebruiken voor de bereiding van 

drinkwater gebonden aan de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 Bal. Daarnaast zijn de algemene 

regels en de vergunningplicht van paragraaf 3.4.1 Bal (die betrekking heeft op het bewerken van 

drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening) van toepassing. Dat bewerken hoeft niet per 

se door een drinkwaterbedrijf plaats te vinden. Wat betreft andere (verontreinigende) milieubelas-

tende activiteiten, kunnen gebiedsgerichte regels over emissiebeperking worden opgenomen in 

het gemeentelijke omgevingsplan. Voor hemelwater kunnen daarnaast regels over een verplichte 

aansluiting op een hemelwaterleiding in het omgevingsplan worden opgenomen. Ook kunnen 

hierin emissiebeperkende regels worden gesteld door middel van maatwerkvoorschriften. Ter 

bescherming van de effluentkwaliteit is het mogelijk individuele regels in maatwerkvoorschriften 

op te nemen ter beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen, voor zover dit daadwerkelijk 

praktisch mogelijk en wenselijk is. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het stellen van regels 

en voorschriften en vervolgens het toezicht op de naleving daarvan een aanzienlijke opgave voor 

het bevoegd gezag kan zijn. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de juridische verkenning wordt met name aanbevolen de bevindingen te delen binnen 

het Rijk, provincies en gemeenten. Hiertoe kan het Ministerie van IenW een (bestuurlijk) vervolg-

proces organiseren. Onderwerpen die hierin ten minste aan bod zouden moeten komen, zijn de 

vooralsnog niet goed bekende kosten en baten van de beschreven alternatieven en de betekenis 

van het onderzoek voor de implementatie van de herziene Drinkwaterrichtlijn (in het stelsel van de 

Drinkwaterwet èn de Omgevingswet). Op Europees niveau zou moeten worden nagegaan wat 

wordt bedoeld met de in de herziene Drinkwaterrichtlijn niet gedefinieerde ‘onttrekkingsgebieden’ 

en ‘onttrekkingspunten’. Wellicht dat een richtsnoer (‘guidance’) hier duidelijkheid kan bieden.  

 

Tot slot is van belang te onderstrepen dat er bij het eventueel aanwenden van aanvullende 

alternatieve drinkwaterbronnen meer komt kijken dan enkel de noodzaak van een juridisch 

beschermingsregime. 
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1 Inleiding  
 

Aanleiding voor en doel van het onderzoek 

Drinkwaterbedrijven hadden in 2018, 2019 en 2020 te maken met de gevolgen van droogte. De 

langdurige droogte en hitte in de zomers onderstrepen dat de beschikbaarheid van water voor de 

drinkwatervoorziening (zowel kwantitatief als kwalitatief) onder druk kan komen te staan. Factoren 

als klimaatverandering, bevolkingsgroei en een stijgende watervraag maken dat een robuust water-

systeem met voldoende waterbeschikbaarheid een basisvoorwaarde is voor een goede drinkwater-

voorziening.1 Naast toenemende droogte, vormen ook kwaliteitsaspecten, duurzaamheid en 

robuustheid overwegingen om onderzoek te doen naar alternatieve bronnen voor drinkwater-

gebruik. In Nederland wordt drinkwater bereid uit zoet grondwater (ca. 65%) en zoet oppervlakte-

water (35%).2  

 

Drinkwaterbedrijven zijn, zo vermeldt het rapport van de Beleidstafel Droogte, weliswaar 

voorbereid op periodes van droogte maar de genoemde ontwikkelingen maken dat men zich moet 

voorbereiden op een grotere druk op de drinkwaterbronnen. De droge zomers van de afgelopen 

jaren hebben het gevoel van urgentie rondom dit onderwerp versterkt. Zo was voor Vitens de 

droogte van 2018 aanleiding om extra te investeren teneinde knelpunten in het distributienet op te 

lossen. En ook in 2020 riep menig waterbedrijf haar klanten nog op zuiniger om te gaan met de 

hoeveelheid beschikbaar drinkwater; de watervraag was tijdens de hittegolf in augustus enorm. 

Opgeteld bij de verwachtte groei van de bevolking (en dus het drinkwaterverbruik), is er grote 

behoefte aan het aanwijzen, reserveren en operationaliseren van nieuwe, aanvullende  bronnen. 

Dit wordt beleidsmatig ingevuld via het aanwijzen van aanvullende strategische voorraden (ASV’s). 

Parallel hieraan wordt beleidsmatig ingezet op waterbesparing en worden alternatieve bronnen 

verkend.  

 

De Beleidstafel Droogte adviseert dan ook de robuustheid van het drinkwatersysteem te verbete-

ren door een verkenning uit te voeren naar diversificatie van bronnen voor de bereiding van drink-

water (aanbeveling 21c). De huidige afhankelijkheid van vooral oppervlaktewater en grondwater 

kan daarmee worden verminderd. Deze bronnen staan door de genoemde ontwikkelingen echter 

onder druk en dat maakt dat over alternatieve bronnen wordt nagedacht, als aanvulling op de 

bestaande bronnen. Iedere bron van water is in potentie een mogelijke bron voor drinkwater. 

Drinkwaterwinningen uit oppervlaktewater en grondwater worden (ruimtelijk) beschermd door 

een samenhangend stelsel van Europese en nationale regelgeving om ervoor te zorgen dat de 

drinkwaterbedrijven met behulp van een eenvoudige zuivering drinkwater kunnen blijven 

produceren. Voor alternatieve bronnen is echter nog geen beschermingsregime gedefinieerd. 

 

Vraagstelling en werkwijze 

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), maar zeker ook de overige bij het 

drinkwaterbeleid betrokken partijen (met name de waterbeheerders, provincies, het IPO en de 

Vewin), is het van belang te weten welk juridisch beschermingsregime mogelijk is voor alter-

natieve drinkwaterbronnen, zodat de veiligheid en gezondheid ook dan geborgd zijn. Om daar 

 
1 Beleidstafel Droogte, Nederland beter weerbaar tegen droogte, in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag 2019, par. 5.2. 
2 Vewin, Drinkwaterstatistieken 2017, Van bron tot kraan, Den Haag, par. 4.2. 
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duidelijkheid over te verschaffen is in dit onderzoek geïnventariseerd welk juridisch beschermings-

regime mogelijk is. Het juridisch kader wordt hierbij bepaald door het stelsel van de Omgevingswet 

(in werking vanaf 1 januari 2022), de doelen van de Kaderrichtlijn water (Krw) en de Grondwater-

richtlijn (Gwr), de Drinkwaterwet en de (herziene) Drinkwaterrichtlijn  

 

Vraagstelling 

Welk juridisch beschermingsregime is er c.q. welke inspanningen zijn er vanuit het 

waterdomein en de ruimtelijke ordening mogelijk om tot een toekomstbestendige 

drinkwatervoorziening te komen? Onderzoek en beschrijf dit voor elk van de meest kansrijk 

geachte alternatieve bronnen. 

 

Deelvragen hierbij zijn: 

1. Wat zijn de alternatieve bronnen voor drinkwatervoorziening? Op welke manier en op welke 

schaal, voor zover bekend, kunnen deze eventueel in de praktijk ingezet worden?3 En wat 

zijn de belangrijkste bedreigingen voor de kwaliteit van deze bronnen? 

2. Welke Europese en nationale eisen worden gesteld aan de winning, productie en distributie 

van drinkwater en aan de bescherming van bronnen voor drinkwater? Wat is hierbij de 

betekenis van monitoring, ook in relatie tot bescherming van alternatieve bronnen? 

3. Welke mogelijkheden zijn er onder het stelsel van de Omgevingswet voor overheden om 

alternatieve bronnen voor drinkwatervoorziening te beschermen en te benutten?  

a. Welk bestuursorgaan - gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk - heeft binnen het 

waterdomein welke juridische beschermingsmogelijkheden tot zijn beschikking? 

b. Wanneer is ruimtelijke bescherming van drinkwaterbronnen voor de hand liggend en 

wanneer een andere vorm van bescherming? 

4. Wat zijn uiteindelijk de meest kansrijke alternatieve bronnen voor drinkwater, als ook 

rekening wordt gehouden met de juridische aspecten rondom de bescherming van bronnen?  

Werkwijze onderzoek 

Om antwoord te vinden op de gestelde vragen, is het volgende gedaan: 

1. In een startsessie is de reikwijdte van het onderzoek bepaald. Hier is gekozen voor een 

aantal in het onderzoek te betrekken en te beschrijven alternatieve bronnen voor 

drinkwater. Hierbij is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van KWR, 

het kennisinstituut van de drinkwaterbedrijven (zie hoofdstuk 2). 

2. Vervolgens is een conceptrapport gemaakt dat in de begeleidingscommissie is besproken. 

Daarna is een eindconceptversie opgesteld die ook weer is besproken. De verwerking van de 

laatste opmerkingen hebben geleid tot het voorliggende rapport. 

Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 
▪ In hoofdstuk 2 is een kort overzicht gegeven van mogelijke alternatieve bronnen voor 

drinkwater, waarbij is toegelicht welke op dit moment het meest haalbaar lijken. 

▪ In hoofdstuk 3 is uiteengezet welke Europese eisen worden gesteld aan de winning, productie 

en distributie van drinkwater en aan de bescherming van bronnen voor drinkwater. 

 
3 Het onderzoek is een juridische verkenning. Er is gewerkt met de kennis die er al is. Wat technisch nog niet 

is onderzocht, kon in het kader van dit onderzoek niet verder worden uitgediept. 
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▪ In hoofdstuk 4 worden de beschermingsmogelijkheden onder de Omgevingswet toegelicht, 

zowel in meer algemene zin, als voor de geselecteerde alternatieve bronnen.  

▪ Hoofdstuk 5 rondt af met de belangrijkste conclusies en een aantal concrete aanbevelingen. 
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2 Alternatieve bronnen voor drinkwater: kansen en bedreigingen 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 een kort overzicht gegeven van mogelijke bronnen voor 

drinkwater. Daarbij wordt toegelicht welke van deze bronnen op dit moment het meest haalbaar 

lijken. Diverse partijen denken na over de mogelijkheden om drinkwater te winnen uit alternatieve 

bronnen zoals brak grondwater of een afvalwaterstroom. KWR heeft onderzoek gedaan naar 

potentiële alternatieve bronnen voor drinkwater en hierbij onderzocht welke bronnen interessant 

kunnen zijn om verder te verkennen.4 Voor de meest haalbare bronnen wordt in paragraaf 2.3 

nader besproken wat de herkomst is van het water en hoe het gewonnen kan worden. Ook wordt 

ingegaan op de benodigde zuivering, berging en transportoplossingen, die nodig zijn als het water 

niet van de gewenste kwaliteit is of niet op het juiste moment of locatie beschikbaar is. Vervolgens 

worden mogelijke bedreigingen voor iedere bron behandeld. Paragraaf 2.4 bevat een 

samenvattende tabel met de belangrijkste conclusies, die van belang zijn voor de volgende 

hoofdstukken.  

2.2 Op voorhand denkbare bronnen 
Er zijn zeer veel denkbare bronnen van water die na winning en zuivering ingezet zouden kunnen 

worden voor de productie van drinkwater. De bronnen kunnen echter onderling sterk verschillen, 

onder andere in beschikbaarheid (hoeveelheid, maar ook wat betreft locatie of tijdstip), 

winbaarheid en kwaliteit. Geschikte bronnen voor drinkwater zijn: 

1. relatief goed beschikbaar 

a. in de juiste hoeveelheid (dekkend voor de drinkwatervraag),  

b. op een geschikte plek (niet te ver van locatie van levering) en  

c. constant in de tijd (gezien de relatief constante watervraag). 

2. goed winbaar met beschikbare technieken en  

3. van relatief goede kwaliteit 

Wanneer een bron minder goed aan deze criteria voldoet, zijn aanvullende stappen, of back-up 

systemen noodzakelijk om deze bron wel goed in te kunnen zetten, zoals extra berging, transport 

en (extra) zuivering en pompstations. 

 

In verkennend onderzoek voor de drinkwaterbedrijven5,6 zijn enkele tientallen mogelijke bronnen 

vergeleken. Dit onderzoek leverde een korte lijst van relatief geschikte mogelijke alternatieve 

 
4 KWR, Radicaal nieuwe bronnen voor drinkwater, Nieuwegein, 2019 en het artikel op basis hiervan, van Sija 

Stofberg, Roberta Hofman-Caris, Geertje Pronk, Henk-Jan van Alphen (KWR) en Birgitta Putters (WML), 

Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland, H2O-Online / 28 augustus 2019. 

Zie ook: http://api.kwrwater.nl//uploads/2019/09/BTO-2019.019-VO-Radicaal-nieuwe-bronnen-voor-

drinkwater.pdf. 
5 S.F. Stofberg et al. (2019), VO Alternatieve bronnen voor drinkwater, Achtergronddocument inventarisatie 
alternatieve bronnen. Nieuwegein, KWR.   
6 H.J. van Alphen et al. (2019). Radicaal nieuwe bronnen voor drinkwater. Nieuwegein, KWR. 

http://api.kwrwater.nl/uploads/2019/09/BTO-2019.019-VO-Radicaal-nieuwe-bronnen-voor-drinkwater.pdf
http://api.kwrwater.nl/uploads/2019/09/BTO-2019.019-VO-Radicaal-nieuwe-bronnen-voor-drinkwater.pdf
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bronnen op, die geselecteerd zijn op beschikbaarheid en kwaliteit7, in volgorde van verwachte 

kansrijkheid: 

1. Brak (en zout) grondwater; 

2. Restwater (RWZI-effluent of van industrie / grote bedrijven); 

3. Zeewater; 

4. Neerslag (hemelwater); 

5. Water uit waterstof in de industrie;  

6. Luchtvochtigheid uit de atmosfeer (luchtvochtigheid in binnenruimtes viel overigens onder 

een andere categorie, met een lagere beschikbaarheid) 

7. Uitslagwater (boezemwater dat vanuit polders wordt afgevoerd (‘uitslaat’) naar de 

hoofwatergangen of water vanuit bemalingen in de mijnbouw of bij bouwprojecten).  

 

Voor enkele van deze bronnen is mogelijke inzet voor de bereiding van drinkwater zekerder dan 

voor andere bronnen. Voor brak grondwater, neerslag, restwater zeewater en uitslagwater is 

namelijk reeds bekend hoe deze ingezet zouden kunnen worden, bijvoorbeeld omdat deze 

bronnen reeds in andere landen of in andere sectoren worden ingezet. Voor de overige bronnen is 

dit niet het geval, zo bleek uit onderzoek van KWR.4 Het is nog niet zeker of waterstof op grote 

schaal zal worden ingezet in de industrie, en zo ja of dit niet ter plekke reeds hergebruikt zal 

worden. Voor luchtvochtigheid geldt dat de wintechniek en de uiteindelijke winbaarheid ter 

discussie staan. Hoewel luchtvochtigheid soms wordt toegepast in andere landen, lijkt de 

winbaarheid in een gematigd klimaat als Nederland op dit moment niet erg kansrijk. Uitslagwater 

vanuit bemalingen wordt, voor zover bekend, niet ingezet voor de productie van drinkwater. Dit 

wordt mogelijk verklaard doordat hier meerdere onzekerheden spelen, waarbij zowel kwantiteit als 

kwaliteit zeer sterk kunnen variëren per locatie en moment. Verder is uitslagwater vanuit polders 

ook vooral oppervlaktewater, waar wel ervaring mee is, maar dan in combinatie met bekkens, 

reservoirs en voorzuiveringen.   

2.3 Meest kansrijke bronnen nader beschreven 
Voor vier bronnen - brak grondwater, neerslag/hemelwater, zeewater en restwater/ effluent - 

wordt inzet voor drinkwater in de toekomst mogelijk geacht. Deze zullen daarom in onderstaande 

paragraaf in meer detail worden besproken. Daarnaast wordt kort ingegaan op factoren die spelen 

rondom uitslagwater, dat als een onzekere bron wordt beschouwd.  

2.3.1 Brak grondwater 
In grote delen van Nederland is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout, met name in de 

kustprovincies. Van oudsher werd dit water niet gebruikt voor de bereiding van drinkwater, omdat 

ontzilting (verwijderen van de zouten) nog niet bestond, niet werd toegepast of, als men het al 

serieus overwoog, heel duur was. In Zuid-Holland zijn enkele winningen in de jaren 70-90 van de 

vorige eeuw gesloten vanwege (dreigende) verzilting (Gouda, Alphen, Zoeterwoude, Bodegraven) 

De laatste jaren is ontzilting middels omgekeerde osmose (reverse osmosis, ofwel RO) steeds 

 
7 Stofberg, S.F. et al. (2019). Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland. H2O, 

29 augustus 2019 URL: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/toekomstverkenning-alternatieve-

bronnen-voor-drinkwater-in-nederland.   

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/toekomstverkenning-alternatieve-bronnen-voor-drinkwater-in-nederland
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/toekomstverkenning-alternatieve-bronnen-voor-drinkwater-in-nederland
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betaalbaarder geworden, waardoor brak grondwater inmiddels beperkt wordt toegepast en op 

verschillende locaties wordt overwogen als bron voor drinkwater.  

 

Brak grondwater bevindt zich in de ondergrond en kan, net als zoet grondwater, uit zogenaamde 

watervoerende lagen (zoals zand- en grindlagen) worden gewonnen. Veel van het brakke 

grondwater in Nederland bevindt zich al duizenden jaren in de ondergrond, als gevolg van 

overstromingen door een veranderende zeespiegel in het holoceen (het geologische tijdperk dat 

ca. 10.000 jaar geleden begon). Brak grondwater kan gewonnen worden met behulp van een 

winput die aangelegd wordt nadat vanaf het maaiveld naar het betreffende watervoerende pakket 

is geboord. Wanneer het grondwater wordt gewonnen, zal omliggend grondwater richting de 

winput stromen. Afhankelijk van onder andere de winlocatie, diepte en gelaagdheid van de 

ondergrond, kunnen er grote verschillen zijn tussen de herkomst van het aangevoerde water en de 

verblijftijd in de ondergrond:  

▪ Mogelijke herkomst van aangevoerd grondwater: zee, oppervlaktewateren, 

neerslagoverschot, infiltratievijvers  

▪ Verblijftijd in de ondergrond: kan variëren van kort (dagen) tot zeer lang (eeuwen). 

 

Op dit moment zijn enkele vormen van brakwaterwinning onderwerp van onderzoek of beperkte 

toepassing:  

▪ Brakwaterwinning in de duinen, mede bedoeld om de zoetwatervoorraden in de duinen te 

vergroten8,9 

▪ Brakwaterwinning in diepe polders, mede bedoeld om brakke kwel te verminderen8,10,11  

▪ Brakwaterwinning om verzilting van zoetwaterwinningen te voorkomen (‘Zoethouder’)12 

Brak grondwater kan centraal worden gewonnen in hoeveelheden die op dat moment nodig zijn, 

net als zoet grondwater (binnen de randvoorwaarden van de techniek en vergunningen). Hierdoor 

zijn er geen bijzonderheden op het gebied van berging of distributie van toepassing, of de 

noodzaak van back-up systemen. Dit maakt het praktisch en kostentechnisch aantrekkelijk.  

 

Voor gebruik als drinkwater zal brak grondwater op zijn minst ontzilt en belucht moeten worden, 

waarna opharding of menging met harder water plaatsvindt.5 Ontzilting gebeurt middels 

omgekeerde osmose (RO), waarbij het water onder druk door een membraan wordt geperst. 

Hierbij komt zoet permeaat en zout concentraat (ook wel brijn genoemd) vrij. Het concentraat is 

een reststroom en bevat stoffen uit het oorspronkelijke grondwater, maar dan in hogere concen-

traties. Naast zout kan het grondwater verontreinigingen bevatten die van nature voorkomen 

(zoals arseen of ammonium) of die van mensen afkomstig zijn (bijvoorbeeld gewasbeschermings-

middelen of medicijnresten). Afhankelijk van de stoffen die voorkomen, kunnen aanvullende 

zuiveringsstappen noodzakelijk zijn. Het water zal na zuivering moeten worden opgehard of 

 
8 Stofberg, S. F., et al. (2018). COASTAR - Verkenning strategische brakwaterwinning. Nieuwegein, Allied 
Waters. 
9 https://www.kwrwater.nl/actueel/dunea-werkt-aan-toekomstbestendige-zoetwatervoorziening-freshman/.  
10 Pouwels, J. et al., 2018. Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder. H2O, 18 

september 2018. URL: https://www.h2owaternetwerk.nl/images/H2O-Online_180918_COASTAR.pdf.  

11 Deltanieuws (2016). Temmen van brakke kwel in de Horstermeer. Deltanieuws 6(4). 
12 Oosterhof, A. et al. 2012. ‘Zoethouder’ levert gescheiden brak en zoet grondwater uit één put. H2O 12-

2012. https://edepot.wur.nl/339041.  

https://www.kwrwater.nl/actueel/dunea-werkt-aan-toekomstbestendige-zoetwatervoorziening-freshman/
https://www.h2owaternetwerk.nl/images/H2O-Online_180918_COASTAR.pdf
https://edepot.wur.nl/339041
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gemengd met drinkwater uit een andere bron om weer voldoende mineralen te bevatten om aan 

de normen voor drinkwater te voldoen. Omdat brak water meestal dieper in de ondergrond wordt 

gewonnen kent het relatief weinig antropogene verontreinigingen en heeft de winning minder 

impact op maaiveldniveau. De kosten van drinkwaterproductie uit brak grondwater hangen af van 

verschillende factoren, maar kunnen in de ordegrootte liggen van € 1 /m3 , wat voldoende 

aantrekkelijk kan zijn op locaties waar andere bronnen minder goed voorhanden zijn.8   

 

Mogelijke bedreigingen van gebruik van brak grondwater als bron voor drinkwater zijn vergelijk-

baar met die voor zoet grondwater als het gaat om mogelijke grondwaterverontreiniging. Hierbij 

zijn herkomst en verblijftijd van het aangevoerde water belangrijke aandachtspunten. Gedacht kan 

worden aan bovengrondse activiteiten of landgebruik (zoals landbouw en industrie), maar ook aan 

activiteiten in de ondergrond (zoals vuilstort, riolering, ondergrondse waterberging) in verleden, 

heden en toekomst. Dergelijke activiteiten kunnen direct verontreiniging van bodem en/of 

grondwater tot gevolg hebben, maar ook kunnen boringen of andere werkzaamheden ervoor 

zorgen dat voorheen geïsoleerde verontreinigingen zich kunnen verspreiden. Een specifiek 

aandachtspunt bij gebruik van brak grondwater is dat de zoutconcentratie kan veranderen over de 

tijd, bijvoorbeeld door de aanvoer van water uit zoutere zones. Bij winning nabij de kust kan er 

bijvoorbeeld zeewaterintrusie in de watervoerende pakketten plaatsvinden. Brakwaterwinning kan 

echter ook ingezet worden met het oog op verzoeting, zoals in de duinen8,9 of bij de toepassing van 

de zoethouder12. Verandering van kwaliteit kan op termijn gevolgen hebben voor de benodigde 

zuivering.  

 

Daarnaast is de reststroom (concentraat) van omgekeerde osmose een aandachtspunt. Voor het 

lozen van het concentraat dat bestaat uit ingedikt brak grondwater wordt doorgaans gekeken naar 

locaties met van nature hogere zoutconcentraties zoals dieper grondwater of de zee. Op grotere 

afstand van zee zijn het teruginjecteren van brijn in de diepe ondergrond of lozing op groter lokaal 

oppervlaktewater kostentechnisch de meest voor de hand liggende oplossingen. Voor beide 

oplossingen geldt dat er nog praktische en juridische onzekerheden zijn weg te nemen.  

 

Doordat winning en zuivering centraal kunnen plaatsvinden, zijn deze ook vergelijkbaar met 

gangbare bronnen zoals zoet grondwater. Monitoring in de omgeving (monitoringsputten) kan 

helpen voorkomen dat ongewenste stoffen in de winning terecht komen. De zuiveringstechniek 

(RO) is zeer robuust, maar zuivert niet alle mogelijke stoffen uit het water. Hierdoor kan een 

eventueel aanvullende zuiveringsstap gewenst zijn. Een aanvullend aandachtspunt is dat ontzilt 

water (voor opharding of menging) zeer weinig mineralen bevat en er daarom (zonder 

conditionering) gemakkelijk uitloging kan plaatsvinden van stoffen uit leidingen en apparatuur. Dit 

aandachtspunt is echter ook van toepassing bij RO-behandeling van zoet water, waardoor er uit 

bestaande kennis geput kan worden.  

2.3.2 Hemelwater / neerslag 
Neerslag is in veel delen van de wereld een veelgebruikte bron van drinkwater. Het kan eenvoudig 

opgevangen worden van daken en het is vaak relatief schoon ten opzichte van andere bronnen. Tot 

het midden van de vorige eeuw was dit in Nederland ook heel gebruikelijk. De laatste jaren zijn er  

in Nederland ook weer initiatieven opgekomen om regenwater te gebruiken om drinkwater van te 
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maken.13,14,15 Bij deze initiatieven gaat het om het opvangen, opslaan en zuiveren van regenwater 

van particuliere daken, dus buiten het drinkwaterbedrijf om. Ook drinkwaterbedrijven hebben 

interesse getoond in deze potentiële bron, en de mogelijkheden voor gebruik vanuit het 

perspectief van de drinkwaterbedrijven zijn onderzocht.16,17 

 

Neerslag of hemelwater (neerslag is een hydrologische term, in de wet wordt de term hemelwater 

gehanteerd) valt doorgaans in de vorm van regen, maar kan ook bestaan uit sneeuw, hagel of 

dauw. Neerslag kan gewonnen worden van verharde oppervlakken zoals daken, straten en wegen, 

met behulp van eenvoudige constructies zoals dakgoten en straatkolken. Neerslag is niet constant 

beschikbaar: er kunnen grote piekbuien voorkomen, maar ook perioden van droogtekomen voor, 

die tijdens sommige jaren zeer lang kunnen aanhouden. Met behulp van berging kan er gezorgd 

worden voor een meer constante beschikbaarheid over de tijd. Berging kan bijvoorbeeld 

gerealiseerd worden met behulp van vaten of bassins.  

 

Centrale en decentrale zuivering van hemelwater  

Hoewel een combinatie van beide systemen denkbaar is, wordt doorgaans een onderscheid 

gemaakt tussen centrale en decentrale zuivering van hemelwater. Aangezien neerslag verspreid 

over het landoppervlak valt, zijn er per locatie slechts beperkte hoeveelheden te winnen.  

▪ Decentrale winning en zuivering houdt in dat het hemelwater op kleine schaal, bijvoorbeeld 

vanaf de daken van woonhuizen of bedrijven, en lokaal wordt gezuiverd middels een kleine 

installatie. Op deze schaal kan in veel gevallen onvoldoende water worden gewonnen om aan 

de gemiddelde drinkwatervraag per huishouden te voldoen. Bovendien is (zeer) kleinschalige 

zuivering relatief kostbaar (tot ruim € 100 /m3). 16,17 In deze kostenberekeningen is er van 

uitgegaan dat de dagelijkse watervraag in zijn geheel naar drinkwaterkwaliteitniveau wordt 

gezuiverd. 

▪ Centrale systemen houden in dat hemelwater van grote oppervlakken (zoals verschillende 

daken) wordt verzameld en naar een centrale locatie wordt getransporteerd, waar het wordt 

gezuiverd. Deze variant is doorgaans goedkoper dan decentrale zuivering (voor een nieuw-

bouwwijk in een stad (Centrumeiland in de Amsterdamse wijk IJburg) zijn schattingen gemaakt 

van € 2,70 - 3,50 per m3).16,17 

Dit betekent dat er ofwel sprake moet zijn van (zeer) kleinschalige decentrale winning en zuivering 

(bijvoorbeeld in of nabij woningen, waardoor het per m3 zeer kostbaar kan worden), of van een 

leidingnet waarmee neerslag van verschillende locaties naar één centrale zuiveringslocatie wordt 

gebracht, waarna het wordt gedistribueerd, wat goedkoper is (enkele euro’s per m3).16,17 Een 

combinatie van beide is ook denkbaar.  

 
13 https://www.circonomist.com/general/superlocal-neighborhood-re-designed-with-circular-water-in-

mind/.   
14 Installatie.nl, 2018. Drinkwater van eigen dak https://www.installatie.nl/nieuws/drinkwater-van- eigen-

dak/.   
15 RIVM, 2020. Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater – aandachtspunten voor kwaliteitscontrole. 

DOI 10.21945/RIVM-2020-0185. 
16 Hofman-Caris, C.H.M., Bertelkamp, C., 2017. Decentraal zuiveren: mogelijkheden voor gebruik van 

opgevangen regenwater. BTO 2017.029, KWR, Nieuwegein. 
17 Hofman-Caris, C.H.M., de Waal, L., Bertelkamp, C., 2018. Regenwater als bron voor drinkwater; 

productiekosten en milieuaspecten. BTO 2018.028, KWR, Nieuwegein. 

https://www.circonomist.com/general/superlocal-neighborhood-re-designed-with-circular-water-in-mind/
https://www.circonomist.com/general/superlocal-neighborhood-re-designed-with-circular-water-in-mind/
https://www.installatie.nl/nieuws/drinkwater-van-%20eigen-dak/
https://www.installatie.nl/nieuws/drinkwater-van-%20eigen-dak/
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In beide gevallen is de leveringszekerheid bij langdurige droogte een belangrijk knelpunt. De 

benodigde berging om een maand zonder noemenswaardige neerslag te overbruggen is bijna 

10.000 liter (130 liter per persoon per dag x 2,3 gezinsleden x 31 dagen = 9.300 liter) voor een 

gezin.    

 

Hemelwater bevat van nature zeer weinig opgeloste stoffen. Het kan echter gemakkelijk stoffen 

opnemen die zich in de atmosfeer bevinden, of van oppervlakken waar het water langs stroomt, 

zoals daken, dakgoten en leidingen. Hemelwater kan daardoor chemische en microbiologische 

verontreinigingen bevatten15, zoals pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (stoffen die bij 

verbranding kunnen ontstaan, bijvoorbeeld uitlaatgassen of schoorstenen) uit de atmosfeer, maar 

ook bijvoorbeeld ziekteverwekkers uit uitwerpselen van vogels vanaf het dak17 of metalen zoals 

zink uit de dakgoot18. De verontreinigingen kunnen over grote afstanden vervoerd zijn (honderden 

kilometers). Indien ook neerslag van wegoppervlakken wordt gewonnen, wordt verwacht dat het 

water sterker verontreinigd zal zijn, met bijvoorbeeld deeltjes uit autobanden, stoffen uit uitlaat-

gassen en afval en dieruitwerpselen die op straat liggen. Om van zulk afstromend hemelwater 

drinkwater te kunnen maken zijn er zowel voor centrale als decentrale systemen verschillende 

behandelingsstappen nodig, waaronder een zeef/grof rooster (om blaadjes etc. te verwijderen), 

omgekeerde osmose (RO, om de meeste verontreinigingen te verwijderen), UV-desinfectie (als 

dubbele barrière) en remineralisatie (opharding).16  

 

Mogelijke bedreigingen van de kwaliteit van zowel centraal als decentraal gewonnen hemelwater 

kunnen afkomstig zijn uit luchtverontreinigingen uit binnen- en buitenland. Door de grote afstan-

den en variërende windrichtingen en -snelheden, kan monitoring vóór winning vanaf een oppervlak 

alleen steekproefsgewijs plaatsvinden, waarbij er slechts een korte tijd tussen waarneming en 

winning zit. Omdat winning via grote (dak)oppervlakken plaatsvindt, is ook hier volledige 

monitoring (i.v.m. mogelijke kwaliteitsproblemen) niet praktisch. De kwaliteit van het water kan 

dan gewaarborgd worden door een combinatie van robuuste zuivering en monitoring. Wanneer dit 

op kleine schaal plaatsvindt (bij decentrale winning en zuivering), kunnen de kosten hiervan hoog 

oplopen per m3 geproduceerd drinkwater15,16, waardoor eigenaren of beheerders besparingen 

zouden kunnen overwegen die vanuit het oogpunt van veiligheid niet gewenst zijn.  

 

Bij decentrale varianten kan sprake zijn van extra risico’s wanneer er sprake is van calamiteiten. 

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een plotselinge verontreiniging die mogelijk niet goed uit het 

water gezuiverd kan worden (als er bijvoorbeeld schadelijke stoffen vrijkomen bij brand). In dat 

geval moet er mogelijk actie worden ondernomen bij alle winlocaties, wat qua communicatie en 

logistiek zeer uitdagend kan zijn. Mogelijk kan deze uitdaging ondervangen worden door beheer op 

afstand.  

 

Door het decentrale karakter van deze vorm van winning komt tevens de optie in beeld dat deze 

voorziening niet onder de verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven valt, maar dat 

 
18 Zuurbier, K., et al. (2017). Valorisation and demonstration of an ASRRO application in a field application, 

KWR Watercycle Research Institute. URL: https://dessin-project.eu/?wpdmpro=d33-1-valorisation-and-

demonstration-of-an-asrro-application-in-a-field-application.    

https://dessin-project.eu/?wpdmpro=d33-1-valorisation-and-demonstration-of-an-asrro-application-in-a-field-application
https://dessin-project.eu/?wpdmpro=d33-1-valorisation-and-demonstration-of-an-asrro-application-in-a-field-application
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particulieren hun eigen winning en zuivering beheren en (laten) onderhouden. In dat geval kunnen 

er aanvullende risico’s ontstaan als gevolg van slecht (uitgevoerd) onderhoud, nalaten van 

monitoring (niet weten of de zuivering nog goed werkt) of ongeïnformeerd doe-het-zelven 

(omzeilen zuiveringsstappen, contaminatie van buffervat met ongezuiverd water). Onderzoek van 

het RIVM gaat in op mogelijke monitoringsprogramma’s bij het (decentraal) gebruik van 

hemelwater als bron voor drinkwater.15 

 

Naast kwaliteit is ook kwantiteit een aandachtspunt bij deze bron. Perioden van droogte kunnen 

onregelmatig (en mogelijk steeds vaker) plaatsvinden waardoor de beschikbaarheid over de tijd, 

zonder afdoende opslagcapaciteit, niet gegarandeerd kan worden. 

2.3.3 Zeewater 
Zeewater is in potentie de grootste waterbron voor Nederland. Het wordt echter niet ingezet voor 

drinkwater, omdat andere bronnen (vooralsnog) gemakkelijker en goedkoper tot drinkwater te 

maken zijn. Op locaties waar echter onvoldoende zoet grond-, oppervlakte- of hemelwater voor-

handen is, zoals in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, maar ook bijvoorbeeld vliegdekschepen, 

wordt zeewater ontzilt tot drinkwater.  

 

Het zeewater dat aan of zeer nabij de Nederlandse kust gewonnen zou kunnen worden (en 

juridisch onder de Krw valt (zie hoofdstuk 3), wordt aangevoerd via zeestroming. Deze kan relatief 

constant zijn (denk aan de Golfstroom), maar door menging (versterkt door de turbulentie van de 

stroming en bijvoorbeeld de wind) en aanvoer van rivieren kan de herkomst (groten)deels 

onbekend en variabel zijn. Winning van zeewater kan plaatsvinden op aangewezen locaties aan de 

kust, waarbij afstand tot menselijke activiteiten (strandrecreatie, lozingen vanaf het land of door 

scheepvaart) gewenst is. In theorie lijkt het mogelijk om in zee een spaarbekken te creëren als 

bufferzone waarin de kwaliteit wordt gemonitord, zoals ook wordt toegepast bij zoete 

oppervlaktewaterwinningen. Qua techniek en inpassing zal dit mogelijk uitdagender zijn dan in het 

binnenland. Aangezien zeewater centraal kan worden gewonnen en geen beperkingen kent qua 

winvolume, zijn er slechts beperkte aandachtspunten qua berging en transport. Indien levering aan 

het binnenland gewenst is, zou het transport praktisch en kostentechnisch een uitdaging worden 

(honderden kilometers leidingen met een diameter van > 1000 mm door het dichtbevolkte 

Nederland is niet eenvoudig te realiseren).   

 

Net als bij brak grondwater is het zoutgehalte van zeewater de belangrijkste kwaliteitsparameter.5 

Ten opzichte van brak grondwater (afhankelijk van de gebruikte definitie heeft dit een zoutgehalte 

van zo’n 0.2 tot 1 g/L) is zeewater echter veel zouter (ongeveer 35 g/L) waardoor een zwaardere 

vorm van omgekeerde osmose (RO) nodig is, die meer energie kost. Daarnaast kan zeewater 

zwevende deeltjes bevatten, waardoor voorzuivering (of eventueel bodempassage door de zee-

bodem) vereist is. Indien er sprake is van (antropogene) verontreinigingen die niet door de RO 

verwijderd worden, is aanvullende zuivering noodzakelijk. Na behandeling met RO is opharding of 

opmenging met water uit een andere bron nodig om tot drinkwaterkwaliteit te komen.  
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De kosten van drinkwaterproductie uit zeewater kunnen sterk verschillen per gebruikte zuiverings-

methode en de energieprijs. De kosten voor alleen de ontzilting kunnen in de ordegrootte van € 0.5 

– 1.30 per m3 liggen.19 Transport landinwaarts kan deze prijs nog verder verhogen.  

 

Wanneer RO als zuivering wordt toegepast komt er een concentraatstroom van ingedikt zeewater 

vrij, die in de praktijk (mits regelgeving dit toestaat) vaak weer op zee wordt geloosd. Aangezien de 

zoutconcentratie van deze reststroom hoger is dan van het aanwezige zeewater, zijn eventuele 

effecten op het zeeleven een aandachtspunt. 

 

De kwaliteit van het zeewater kan beïnvloed worden door verontreinigingen die in de wijde 

omgeving (binnenland, buitenland en internationale wateren) plaatsvinden. Hierbij kan gedacht 

worden aan reguliere activiteiten (zoals vergunde lozingen vanaf land of zee), maar ook aan inci-

denten, zoals (scheeps)rampen waarbij onbekende stoffen in het water terecht kunnen komen.20 

Daarnaast kan ook algenbloei problemen opleveren voor drinkwaterproductie uit zeewater.21 In 

extreme gevallen kunnen ook incidenten op zeer grote afstand gevolgen hebben, zoals het geval 

leek te zijn na de ramp met de kerncentrale in Fukushima, Japan.22   

Nabij de zee geldt dat extreme omstandigheden zoals stormvloed kunnen plaatsvinden. In het 

ontwerp zal men rekening moeten houden met deze mogelijke omstandigheden.  

2.3.4 RWZI-effluent 
Via het riool wordt afvalwater ingezameld en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

getransporteerd, waar het effluent na zuivering op het oppervlaktewater wordt geloosd. Grote 

bedrijven kunnen daarnaast hun afvalwater lozen op een industriële afvalwaterzuivering (IAZI of 

AWZI). In Nederland wordt restwater niet ingezet als bron voor de bereiding van drinkwater, 

hoewel onbewust hergebruik wel voorkomt aangezien het oppervlaktewater van de grote rivieren, 

met name in de zomerperiode voor een significant percentage uit effluent kan bestaan.23,24 In 

verschillende landen wordt hergebruik voor drinkwater wel toegepast, zoals in Singapore, Namibië 

en België.1 Aangezien RWZI-effluent veruit de grootste en meest complexe vorm van restwater 

vormt (voor industrieel restwater geldt namelijk dat er meer zicht is op de herkomst), wordt in 

deze paragraaf ingegaan op deze vorm.  

 

In Nederland zijn er ongeveer 350 RWZI’s die water uit huishoudens, bedrijven en overheidsgebou-

wen verwerken. Deze worden allemaal beheerd door de waterschappen. Naast stedelijk afvalwater 

en bedrijfsafvalwater wordt ook veel hemelwater dat op verharde oppervlakken (daken en wegen) 

 
19 Https://www.lenntech.com/processes/desalination/energy/general/desalination-costs.htm 
20 Https://nos.nl/artikel/2265891-270-containers-overboord-geslagen-bij-wadden-sommige-met-giftige-

stof.html.   
21 Villacorte, L. O., et al. (2015). "Seawater reverse osmosis desalination and (harmful) algal blooms." 

Desalination 360: 61-80. 
22 Kaeriyama, H. (2017), Oceanic dispersion of Fukushima‐derived radioactive cesium: a review. Fish. 

Oceanogr., 26: 99-113. https://doi.org/10.1111/fog.12177.  
23 Nguyen, T. et al., 2018. Modeled De Facto Reuse and Contaminants of Emerging Concern in Drinking Water 

Source Waters. Journal - American Water Works Association, 110(4): E2- E18. DOI:doi:10.1002/awwa.1052 
24 Ter Laak, T., Tolkamp, H., Hofman, J., 2013. Geneesmiddelen in de Watercyclus in Limburg; Fase 1: 

Voorkomen, herkomst en ernst van geneesmiddelen in het watersysteem. KWR 2013.011, KWR, Nieuwegein. 

https://nos.nl/artikel/2265891-270-containers-overboord-geslagen-bij-wadden-sommige-met-giftige-stof.html
https://nos.nl/artikel/2265891-270-containers-overboord-geslagen-bij-wadden-sommige-met-giftige-stof.html
https://doi.org/10.1111/fog.12177
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terecht komt via het riool afgevoerd naar de RWZI. Ook kan het influent deels bestaan uit zoge-

noemd ‘rioolvreemd’ water, zoals oppervlakte- en grondwater dat onbedoeld in het rioolstelsel 

stroomt.25 Water dat in het riool terecht komt, wordt relatief snel (uren) getransporteerd naar de 

RWZI.  

 

RWZI-effluent kan op een centrale locatie (namelijk bij de RWZI) worden gewonnen. De omvang 

van de stroom is relatief constant (hoewel er een dag-nachtvariatie is en er pieken zijn bij neerslag) 

en meestal groter dan de drinkwatervraag van de omgeving. Om deze redenen zijn er slechts 

beperkt aandachtspunten rondom berging en transport; een relatief kleine buffer zou voldoende 

kunnen zijn. RWZI-influent bevat een zeer grote variatie aan verontreinigingen, variërend van 

zouten, organische stof, nutriënten, bacteriën, virussen, zware metalen en verschillende soorten 

organische microverontreinigingen zoals pesticiden, medicijnresten en verzorgingsproducten.1, 18, 26  

In de RWZI vinden verschillende zuiveringsstappen plaats.27 Doorgaans wordt eerst grof materiaal 

verwijderd, waarna er bezinking plaatsvindt (primaire zuivering) waardoor deeltjes worden 

verwijderd. Daarna vindt er biologische zuivering plaats, waarbij stoffen door bacteriën worden 

afgebroken. Het slib wordt verwijderd en er kan eventueel nabehandeling plaatsvinden28, zoals 

zandfiltratie, desinfectie of een waterharmonica.29 Na zuivering is een groot deel (zo’n 95%) van de 

verontreinigingen verwijderd, maar om het te kunnen gebruiken voor de productie van drinkwater 

is aanvullende nabehandeling noodzakelijk.30 Gangbare zuiveringen zijn namelijk vooral gericht op 

de verwijdering van zuurstofbindende en eutrofiërende parameters (zoals CZV, P en N). Microver-

ontreinigingen worden slechts beperkt afgevangen en gemonitord. De kosten om te zuiveren tot 

drinkwaterkwaliteit hangen af van veel factoren, waaronder de schaal van de betreffende RWZI. 

Om effluent te zuiveren tot de kwaliteit van hoogwaardig industriewater of gietwater in de glas-

tuinbouw worden de kosten geschat op € 0.50 – 1.00 /m3, voor zuivering tot drinkwaterkwaliteit 

zullen de kosten mogelijk hoger uitvallen.  

 

Vergeleken met andere bronnen voor drinkwater is robuuste zuivering bij RWZI-effluent een extra 

aandachtspunt, omdat er sprake is van veel mogelijke typen verontreinigingen en een extra 

kwetsbaarheid door de snelle kringloop tussen menselijk gebruik. Hiermee wordt bedoeld dat de 

gemiddelde tijd tussen toilet en kraan relatief kort is, kort genoeg voor eventuele ziekteverwekkers 

om zich bij onvoldoende zuivering snel te verspreiden. Een intensieve monitoring en een snelle 

reactietijd bij eventuele problemen is daarom essentieel, wat op dit moment technisch een zeer 

grote uitdaging kan zijn. Een andere mogelijkheid om hiermee om te gaan is de inzet van 

spaarbekkens nabij RWZI’s met een langere verblijftijd of bodempassage.  

 
25 Lieftink, E. & H. de Man, 2017. EmissieRegistratie Afvalwaterketen. Deltares / RIVM. URL: 

www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Rapporten/Deltares02_R_170615_Achtergrondrap

port_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf.   
26 Partners4Urban Water & Deltares, 2020.  Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, 

overstorten en IBA’s. Deltares. URL: www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/ 

Nederlands/Effluenten%20RWZI%20(berekend).pdf.   
27 Https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-

biologisch/behandeling-stedelijk-afvalwater/rwzi-techniek/.  
28 Https://www.efgf.nl/producten/water/.   
29 Zie: www.waterharmonica.nl.   
30 Https://www.efgf.nl/uploads/editor/Waterfabriek.pdf. 

http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Rapporten/Deltares02_R_170615_Achtergrondrapport_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Rapporten/Deltares02_R_170615_Achtergrondrapport_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Effluenten%20RWZI%20(berekend).pdf
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Effluenten%20RWZI%20(berekend).pdf
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-biologisch/behandeling-stedelijk-afvalwater/rwzi-techniek/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-biologisch/behandeling-stedelijk-afvalwater/rwzi-techniek/
https://www.efgf.nl/producten/water/
http://www.waterharmonica.nl/
https://www.efgf.nl/uploads/editor/Waterfabriek.pdf
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Op verschillende plekken waar effluent wordt ingezet voor de productie van drinkwater, waar-

onder België31, wordt bodempassage (naast robuuste voorzuivering) als aanvullende zuiveringsstap 

ingezet. Bodempassage (bijvoorbeeld via duininfiltratiesystemen, zoals nu ook door verschillende 

Nederlandse drinkwaterbedrijven worden ingezet) zou niet alleen als extra zuiveringsstap kunnen 

fungeren, maar ook een positieve invloed kunnen hebben op de perceptie van de klant.  

 

De kwaliteit van effluent kan bedreigd worden door verstoringen in het zuiveringsproces. Dit kan 

gebeuren wanneer de samenstelling van het influent wijzigt door lozingen of wanneer er technisch 

iets mis gaat bij de RWZI zelf.32 Bekend zijn incidenten waarbij er schadelijke stoffen zijn geloosd op 

het riool (denk aan lozingen van drugslabs, lekkages bij bedrijven of vervuild bluswater), waardoor 

de bacteriën en/of het slib hun werkzaamheid verliezen.33 In het ernstigste geval kan dit betekenen 

dat het zuiveringsslib verwijderd moet worden en vervangen wordt door een ent van slib (die de 

gewenste levende micro-organismen bevat voor de biologische zuiveringsstap) uit een andere 

RWZI. Het zuiveringsproces ligt dan tijdelijk stil, het water zal dan ongezuiverd door worden 

gelaten. Ook kunnen er situaties optreden waarbij er sprake is van te veel of te weinig water, dat 

tevens weerslag kan hebben op de zuivering. Er kunnen problemen ontstaan bij de aanvoerroute 

(zoals een breuk in een leiding, storing van een gemaal of verstopping) waardoor de zuivering 

tijdelijk stilligt. 32 In geval van een overstroming zal de zuivering in veel gevallen ook niet meer 

werkzaam zijn. Dit is doorgaans niet het geval bij grote regenbuien; in dat geval vinden er vanuit de 

openbare riolering overstorten naar het oppervlaktewater plaats voordat deze de RWZI bereiken. 

Naast kwalitatieve aandachtspunten is dus ook de leveringszekerheid een punt van zorg. Ook voor 

dit aandachtspunt kunnen spaarbekkens en /of bodempassage mogelijk meerwaarde bieden.  

2.3.5 Uitslagwater 
Onder uitslagwater kunnen verschillende bronnen worden verstaan, waaronder water dat uit 

poldersystemen wordt gemalen (oppervlaktewater) en bemalingen bij mijnbouw of bouwprojecten 

(grondwater). Er zijn ons geen voorbeelden bekend van toepassing in de praktijk. Wel kunnen deze 

potentiële bronnen worden vergeleken met gangbare oppervlaktewater- en grondwaterwinningen, 

waar in onderstaande alinea’s beknopt op ingegaan wordt. Juridisch zouden deze winningen 

overigens onder oppervlaktewater- en grondwaterwinningen vallen en ook als zodanig beschermd 

kunnen worden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er andere aandachtspunten kunnen 

spelen.  

 
In poldersystemen wordt regelmatig oppervlaktewater uit het slotensysteem gemalen naar een 

boezem- of hoofdwatersysteem, om zo het polderpeil te handhaven. De herkomst van het polder-

water kan variëren, en bestaat uit o.a. neerslag, afvoer vanaf het oppervlak, drainagewater, kwel-

water, eventueel geloosd restwater en aangevoerd water (eerder aangevoerd om sloten op peil te 

houden). De beschikbaarheid en kwaliteit van het water kunnen sterk over de tijd verschillen.4 In 

gangbare oppervlaktewaterwinningen (die doorgaans in het hoofdwatersysteem plaatsvinden) zijn 

 

31 IWVA, 2018. Hergebruik van effluent voor de productie van infiltratiewater in het pompstation Torreele. 

IWVA, Koksijde, Belgie. https://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/hergebruik 
32 Ter Mors, A., B. Reitsma & J. Blom, 2017. Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen. STOWA rapport 

2017-37. URL: https://edepot.wur.nl/441813.   
33 https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/geen-standaardrecept-voor-maatregelen-bij-calamiteit.   

https://edepot.wur.nl/441813
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/geen-standaardrecept-voor-maatregelen-bij-calamiteit
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deze verschillen over de tijd minder groot. Dit betekent dat een eventuele polderwaterwinning 

ofwel aangepast zou moeten worden op deze temporele variaties (capaciteit die over de tijd sterk 

kan verschillen, waarbij ten tijde van weinig aanvoer overgeschakeld wordt op een andere bron) 

ofwel een grote opslagcapaciteit zou moeten hebben (buffer). Door de aard van poldersystemen 

(waar juist zeer weinig ruimte is voor waterbuffering, daarom is een grote bemalingscapaciteit 

doorgaans noodzakelijk) lijkt het aanhouden van buffercapaciteit overigens technisch uitdagend. 

Daarnaast is een robuuste zuivering noodzakelijk om voorbereid te zijn op mogelijke grote variaties 

in kwaliteit.  

 
Voor grondwaterbemalingen geldt dat deze lijken op gangbare grondwaterwinningen (zoet, brak of 

zout), maar dat deze zich niet op locaties bevinden die (op voorhand) beschermd zijn. Bekende 

grotere voorbeelden zijn DSM Delft en de binnenstad van Eindhoven. Daarnaast kunnen deze 

winningen tijdelijk en onregelmatig van aard zijn en kunnen er rondom deze winningen activiteiten 

plaatsvinden die de kwaliteit van het water kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van de kenmerken 

van de winlocatie kunnen daarom (vergeleken met ‘gangbaar’ grondwater) extra maatregelen 

gewenst zijn, zoals aanvullende monitoring en robuuste zuivering.  

2.4 Conclusie: samenvatting in tabelvorm 
In Tabel 2.1 zijn voor elk van de vier meest kansrijke alternatieven de kansen en bedreigingen 

samengevat. 

 
Tabel 2.1: belangrijkste kansen en bedreigingen van de vier geselecteerde alternatieven 

Bron Kansen Belangrijkste bedreigingen 

Brak  

grondwater 

▪ Grote voorraad. 

▪ Veel ervaring met gebruik van 

grondwater. 

▪ Centrale winning en zuivering, 

vergelijkbaar met zoet grondwater. 

Monitoring voor winning goed 

mogelijk. 

▪ Techniek wordt steeds 

betaalbaarder. 

▪ Verontreiniging van bodem of grondwater kan 

leiden tot kwaliteitsproblemen. 

▪ Risico op verzilting van de bron (vooral 

afhankelijk van ligging). 

▪ Afvoer concentraat. 

Hemelwater ▪ In Nederland valt relatief veel 

schone regen 

▪ Decentrale winning, zuivering 

decentraal of semi-centraal. 

(wijkniveau) met behulp van 

leidingwerk (tevens ook bedreiging). 

 

▪ De winbare hoeveelheid is kleiner dan de 

drinkwatervraag, waardoor een aanvullende 

bron noodzakelijk is. 

▪ Kwaliteitsproblemen kunnen ontstaan door 

luchtverontreiniging in binnen- en buitenland 

of door stoffen op het winoppervlak.  

▪ Door decentraal karakter relatief hoge kosten 

voor zuivering en monitoring, hierop teveel 

besparen kan risico’s introduceren.  

▪ Door decentraal karakter zijn noodzakelijke 

acties bij calamiteiten aandachtspunt. 

▪ Door decentraal karakter kan verantwoorde-

lijkheid bij drinkwaterbedrijf maar ook bij 

particulier liggen: correcte installatie, onder-

houd en kennisoverdracht zijn aandachtspunt. 
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Bron Kansen Belangrijkste bedreigingen 

▪ Monitoring voor winning slechts beperkt 

mogelijk, met korte tijd tussen waarneming en 

winning. 

▪ Geen zekerheid over (voldoende) continuïteit 

in levering. 

Zeewater ▪ Volop aanwezig. 

▪ Centrale winning en zuivering, deels 

vergelijkbaar met zoet oppervlakte-

water. 

▪ Verontreiniging van zeewater (lozingen, 

rampen) kan voor kwaliteitsproblemen zorgen. 

▪ Monitoring voor winning relatief complex, o.a. 

door variabele stroming en internationaal 

karakter 

▪ Als gevolg van concentraatlozing (reststroom) 

kunnen lokaal flora en fauna worden bedreigd. 

▪ Zuivering kost veel energie en is relatief 

kostbaar 

▪ Transport naar binnenland financieel en 

technisch problematisch. 

RWZI- 

effluent 

▪ Omvang stroom is relatief constant. 

▪ Centrale winning en zuivering bij 

RWZI. 

▪ Robuuste zuivering extra aandachtspunt, 

wegens korte (menselijke) kringloop en 

microbiologische risico’s (virussen etc.). 

▪ Continuïteit (biologische) zuivering en aanvoer 

belangrijk aandachtspunt, problemen kunnen 

ontstaan door lozingen in het aanvoergebied. 

▪ Monitoring voor winning zeer beperkt mogelijk 

door zeer diverse en snelle aanvoer. 
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3 Europese eisen aan drinkwater en drinkwaterbronnen 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke Europese eisen worden gesteld aan de bescherming van 

bronnen voor drinkwater èn aan de winning, productie en distributie van drinkwater. De Europese 

richtlijnen die zien op de bescherming van de bronnen voor drinkwater – drinkwater behoort tot de 

bredere categorie ‘water bestemd voor menselijke consumptie’ – zijn de Kaderrichtlijn water (Krw), 

de Grondwaterrichtlijn 2006 (Gwr) en de Richtlijn Prioritaire Stoffen (Rps). Daarnaast is er de 

Drinkwaterrichtlijn (uit 1998)34 die eisen stelt aan de kwaliteit van voor menselijke consumptie 

bestemd water. De bepalingen van deze richtlijn zijn geïmplementeerd in de Drinkwaterwet.35 

Sinds 12 januari 2021 is de herziene Drinkwaterrichtlijn van kracht.36 Deze zal binnen twee jaar 

omgezet moeten worden in de nationale wet- regelgeving. 

 
In paragraaf 3.2 wordt de inhoud van de Krw, de Gwr en de Rps beschreven, voor zover deze een 

relatie hebben met het voorliggende onderzoek naar een beschermingsregime voor alternatieve 

drinkwaterbronnen. In paragraaf 3.3 staat de betekenis van de (herziene) Drinkwaterrichtlijn 

centraal. De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk staan in paragraaf 3.4. 

3.2 Europees beschermingsregime voor drinkwaterbronnen 

3.2.1 Inhoud en betekenis van de Kaderrichtlijn water  
Het doel van de Krw is “de vaststelling van een kader voor de bescherming van landoppervlakte-

water, overgangswater, kustwateren en grondwater” (art. 1 Krw). Voor de definities hiervan 

verwijzen we naar het kader hieronder. Met dit doel is meteen de reikwijdte van de Krw (en de 

daaronder hangende Gwr en Rps) gegeven. Uit de doelstelling volgt dat de Krw betrekking heeft op 

alle oppervlaktewaterlichamen, waartoe ook een deel van de Noordzee behoort (kustwater, tot 1 

zeemijl buiten de kust, ofwel de strook waaruit eventueel zeewater gewonnen kan worden). Ook 

heeft de Krw betrekking op al het grondwater, waaronder dus bijvoorbeeld ook brak grondwater. 

Voor menselijke consumptie bestemd water geldt dezelfde definitie als die van de 

Drinkwaterrichtlijn.  

 

Relevante Krw-definities (art. 2) 

▪ Oppervlaktewater: binnenwateren, met uitzondering van grondwater; overgangswater en 

kustwateren en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren. 

▪ Grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en 

dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat. Een grondwaterlichaam is een 

afzonderlijke grondwatermassa in één of meer watervoerende lagen. 

- Nb: in Nederland worden 23 grondwaterlichamen onderscheiden. 

▪ Binnenwateren: al het stilstaande of stromende water op het landoppervlak en al het grond-

water aan de landzijde van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt 

gemeten. 

 
34 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water. 
35 Nb: de Drinkwaterwet blijft naast de Omgevingswet bestaan. 
36 Zie: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6230-2020-REV-3/nl/pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6230-2020-REV-3/nl/pdf
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▪ Overgangswater: een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat 

gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door 

zoetwaterstromen beïnvloed wordt. 

▪ Kustwateren: de oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn waarvan elk punt 

zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de 

basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot 

de buitengrens van een overgangswater. 

▪ Voor menselijke consumptie bestemd water: dezelfde betekenis als in Richtlijn 80/778/EEG, 

zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/83/EG. 

 

De Krw (en dochterrichtlijnen Gwr en RPS) bevatten een algemeen beschermingsregime (art. 4 

Krw) om de goede toestand van zowel oppervlaktewater als grondwater te bereiken en behouden. 

Daarnaast zijn in deze richtlijnen ook specifieke bepalingen opgenomen ter bescherming van 

bronnen voor drinkwater. Zo moeten waterlichamen – alle oppervlaktewater- als 

grondwaterlichamen - waaruit water bedoeld voor menselijke consumptie wordt onttrokken 

worden opgenomen in het zogenoemde ‘Register beschermde gebieden’ (art. 6 Krw).37 Bovendien 

moeten deze waterlichamen worden aangewezen en gemonitord (art. 7 Krw). Er geldt geen 

verplichting tot het vaststellen van beschermingszones voor die waterlichamen.38 Lidstaten kunnen 

voor de bedoelde waterlichamen beschermingszones (de zgn. ‘safe guard zones’) vaststellen (art. 7 

lid 3 Krw).39 Enkel het bereiken van de doelstellingen van de Krw is een verplichting.40  

 

Tot slot is, voor het voorliggende onderzoek, van belang dat de kwaliteit van het onttrokken water 

niet mag verslechteren “teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is 

vereist, te verlagen” en moet op termijn verbeteren (artikel 7, lid 2 en 3 van de Krw).  

 
Art. 7 Krw: voor de drinkwateronttrekking gebruikt water 

1. De lidstaten wijzen binnen elk stroomgebiedsdistrict aan: 

- alle waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water 

worden gebruikt en dagelijks gemiddeld meer dan 10 m3 per dag leveren of meer dan 50 

personen bedienen, alsmede 

- de voor dat toekomstig gebruik bestemde waterlichamen. 

De lidstaten monitoren overeenkomstig bijlage V de waterlichamen die overeenkomstig bijlage V 

gemiddeld meer dan 100 m3 per dag leveren. 

 

2. Voor elk overeenkomstig lid 1 aangewezen waterlichaam dragen de lidstaten er zorg voor dat de 

doelstellingen van artikel 4 overeenkomstig de voorschriften van deze richtlijn voor oppervlaktewater-

 
37 Bij art. 6 is Bijlage IV (beschermde gebieden) van de Krw van belang. Hieruit blijkt dat het register onder 

andere die gebieden bevat die overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen voor de onttrekking van voor 

menselijke consumptie bestemd water. 
38 Al wordt dat in Nederland in de praktijk wel gedaan (zie nader paragraaf 4.2.2.2 van dit rapport). 
39 Het gaat hier om beschermingszones en niet om beschermingsgebieden. Hierbij zijn de gebieden de 

waterlichamen zelf, terwijl de zones bijvoorbeeld uit 25-jaarszones kunnen bestaan zoals wij die in Nederland 

voor drinkwater wel kennen. 
40 O.a. RIVM-rapport 734301028/2007, S Wuijts, HFMW van Rijswick, Drinkwateraspecten en de 

Kaderrichtlijn 

Water Bescherming van drinkwater uit oppervlaktewater, p. 9 en RIVM-rapport 734301029/2007, S. Wuijts, 

J.F. Schijven, N.G.F.M. van der Aa, H.H.J. Dik, C.W. Versluijs, H.J. van Wijnen, Bouwstenen Leidraad 

Grondwaterbescherming, p. 17. 



                     
 

 

 - 22 -  

lichamen met inbegrip van de ingevolge artikel 16 op Gemeenschapsniveau vastgestelde kwaliteits-

normen worden bereikt en dat het met de toegepaste waterbehandelingsmethode verkregen water in 

overeenstemming met de communautaire wetgeving voldoet aan de eisen van Richtlijn 80/778/EEG, 

zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/83/EG (auteurs: de Drinkwaterrichtlijn). 

 

3. De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de 

bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering 

dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen. De lidstaten kunnen voor die water-

lichamen beschermingszones vaststellen. 

 
Om de Krw-doelen te halen, moeten maatregelen worden genomen die zijn opgenomen in de 

stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s) zoals die elke 6 jaar worden vastgesteld (voor elk van de vier 

stroomgebieden in Nederland). Het is aan de waterbeheerders en de provincies hier werk van te 

maken. 

 

Bij de implementatie van deze verplichtingen in Nederlandse wet- en regelgeving is strikte aansluiting 

gezocht bij de Europese richtlijnen. Deze lijn is voortgezet in de Omgevingswet en in het bijzonder het 

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), waarin het Bkmw 2009 beleidsneutraal is omgezet.41 Het 

beschermingsniveau blijft daarmee onveranderd. Het Bkl vormt dan ook de Nederlandse implementatie 

van de milieudoelstellingen van de Krw, de Gwr en de Rps. Zie hiervoor nader hoofdstuk 4. 

 
In relatie tot de zoektocht naar een mogelijk beschermingsregime voor de vier alternatieve 

drinkwaterbronnen, doet zich wel een aantal Krw-vragen voor: 

1. Wat is voor menselijke consumptie bestemd water? 

▪ Is in de Krw bijvoorbeeld gedacht aan alternatieve bronnen als brak grondwater 

hemelwater, effluent en zeewater, dan wel zijn er belemmeringen waar rekening mee 

gehouden moet worden? 

2. Hoe is de zuiveringsinspanning bedoeld? 

3. Welke monitoringseisen gelden er? 

Ad 1) Wat is voor menselijke consumptie bestemd water? 
Hiervoor werd duidelijk dat met ‘voor menselijke consumptie bestemd water’ hetzelfde wordt 

bedoeld als de definitie van de Drinkwaterrichtlijn (zie art. 2 van deze richtlijn):  

a) “al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, 

voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en of het 

water wordt geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen 

of verpakkingen; 

b) al het water dat in enig levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt voor de vervaardiging, de 

behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke 

consumptie bestemde producten of stoffen, tenzij de bevoegde nationale autoriteiten 

ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van de 

levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten.” 

 
41 Zie ook de NvT bij het Bkl, algemeen, p. 497. 
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Voor het voorliggende onderzoek is op het eerste gezicht sub a) van belang dat ook over drink-

water gaat. Uit de bepaling blijkt dat de herkomst van het water en de wijze van levering er niet toe 

doen. Elke in hoofdstuk 2 toegelichte bron valt dan, zo lijkt het op het eerste gezicht, ook binnen de 

definitie. Echter, omdat de Krw ‘slechts’ de bescherming van (kort gezegd) oppervlaktewater- en 

grondwaterlichamen tot onderwerp heeft (zie hiervoor), vallen de potentiële bronnen hemelwater 

en RWZI-effluent buiten de scope van de Krw. Op grond van de Krw is voor beide bronnen dan ook 

geen specifiek beschermingsregime vereist. Tegelijkertijd moet wel worden geconstateerd dat 

gebruik van ook deze twee bronnen voor gebruik als drinkwater wel onder het bereik van de (ook 

herziene) Drinkwaterrichtlijn vallen en ook de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

onder de Omgevingswet (zie nader hoofdstuk 4). Uiteindelijk immers moet de geleverde kwaliteit 

van drinkwater, hoe ook bereid, aan de drinkwaternormen voldoen.  

 

Sub b) gaat over proceswater dat door de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt gebruikt. 

Voor het voorliggende onderzoek zou echter ook deze bepaling aan de orde kunnen zijn, als een 

levensmiddelenbedrijf bijvoorbeeld water geschikt zou willen maken om als drinkwater te leveren. 

Naast verkoop van bijvoorbeeld bier of frisdrank, zou dan ook drinkwater worden geproduceerd en 

verkocht/geleverd (los van de vraag of dit op grond van de Drinkwaterwet is toegestaan. Zie 

hiervoor nader hoofdstuk 4). 

 

Krw-bepalingen over intrusies / zout (Krw, Bijlage V, pag. 60 en 61) 

Over de kwantitatieve toestand van grondwater 

De grondwaterstand in het grondwaterlichaam is van dien aard dat de gemiddelde jaarlijkse 

onttrekking op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad niet overschrijdt.  

Dienovereenkomstig ondergaat de grondwaterstand geen zodanige antropogene veranderingen dat: 

▪ de milieudoelstellingen volgens artikel 4 voor bijbehorende oppervlaktewateren niet worden 

bereikt, 

▪ de toestand van die wateren significant achteruitgaat, 

▪ significante schade wordt toegebracht aan de terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het 

grondwaterlichaam afhankelijk zijn, 

 

en er kunnen zich tijdelijk, of in een ruimtelijk beperkt gebied voortdurend,veranderingen voordoen in 

de stroomrichting ten gevolge van veranderingen in de grondwaterstand, maar zulke omkeringen 

veroorzaken geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard en wijzen niet op een 

aanhoudende, duidelijk te constateren antropogene tendens in de stroomrichting die vermoedelijk tot 

zulke intrusies zal leiden. 
 

Over de chemische toestand van grondwater 

De chemische samenstelling van het grondwaterlichaam is zodanig dat de concentraties van 

verontreinigende stoffen: 

▪ als hierna vermeld geen effecten van zout of andere intrusies vertonen; 

▪ de uit hoofde van andere communautaire wetgeving toepasselijke kwaliteitsnormen niet 

overschrijden, in overeenstemming met artikel 17; 

▪ niet zodanig zijn dat de ingevolge artikel 4 voor bijbehorende oppervlaktewateren aangegeven 

milieudoelstellingen niet worden bereikt, een significante vermindering van de ecologische of 

chemische kwaliteit van diewaterlichamen optreedt of significante schade wordt toegebracht aan 

terristrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het grondwaterlichaam. 

 



                     
 

 

 - 24 -  

Ad 2) Hoe is de zuiveringsinspanning bedoeld? 
De Krw bepaalt dat waterlichamen – oppervlaktewater- en grondwaterlichamen (niet dus hemel-

water en effluent) – waaruit water voor menselijke consumptie wordt onttrokken, zodanig 

beschermd worden dat achteruitgang van de kwaliteit daarvan wordt voorkomen, teneinde het 

niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen (art. 7, lid 3 Krw). 

Dit wil zeggen dat als de vergunning voor zo’n onttrekking wordt verleend, het vergunningverle-

nende bevoegde gezag mogelijk maatregelen moet nemen om de kwaliteit van het oppervlakte-

water of grondwater te beschermen of te verbeteren. In de toelichting bij het Bkmw 2009 en ook 

het Bkl is echter duidelijk gemaakt dat het behalen van de doelstellingen van de Krw een zaak is 

van alle overheden. Het valt dus niet uit te sluiten dat ook andere overheden dan het bevoegde 

gezag voor de watervergunning maatregelen moeten nemen om de waterkwaliteit te beschermen 

of verbeteren. 

 

In het RIVM-Rapport ‘Bescherming drinkwaterbronnen in nationaal beleid’ is aangegeven dat over 

het invullen van artikel 7 lid 3 Krw regelmatig discussie plaatsvindt. Er zijn twee benaderingswijzen, 

waarvan wij ons het meest thuisvoelen bij de eerste.42 

1. ‘Het verminderen van de zuiveringsinspanning is een gevolg van het voorkómen van de 

achteruitgang van de ruwwaterkwaliteit. Dit betekent dat de inspanning primair is gericht op 

het voorkómen van achteruitgang van de ruwwaterkwaliteit. Vermindering van de zuiverings-

inspanning kan hiervan het gevolg zijn. De beoordeling vindt plaats op basis van trends.  

▪ In onze optiek betekent dit dat de ruwwaterkwaliteit de referentie vormt. Zo is zeewater 

erg zout en dat vraagt nu eenmaal een intensievere zuiveringsinspanning dan voor zoet te 

winnen oppervlaktewater of zoet grondwater. Dat is een gegeven, maar de kwaliteit van 

de bron moet zo goed mogelijk worden beschermd – zoals door het instellen van 

beschermingszones zoals we die in Nederland ook kennen –  om achteruitgang van de 

kwaliteit van de winningsbron te voorkomen en zelfs te verbeteren. Lukt dat niet, dan zal 

de zuiveringsinspanning toenemen en dat is niet toegestaan.  

2. Het realiseren van een ‘eenvoudige zuivering’ is zelf een doel geworden. De beoordeling vindt 

plaats op basis van hiervoor af te leiden streefwaarden. 

 

Vervolgens wordt in het RIVM-rapport gewezen op Guidance no. 16 ‘On the Groundwater aspects 

of Protected Areas under the Water Framework Directive’ (WFD CIS, 2007) dat voor grondwater in 

artikel 7, lid 3 als volgt wordt uitgelegd: 

▪ “Lidstaten moeten zich inspannen om achteruitgang van de grondwaterkwaliteit te 

voorkomen, om zo toename van de zuiveringsinspanning te vermijden. 

▪ Het risico van kwaliteitsverslechtering wordt getoetst voor alle individuele parameters uit de 

Drinkwaterrichtlijn. Als er voor het verwijderen van een bepaalde parameter 

zuiveringsstappen zijn gebouwd, dan betekent dit niet dat de kwaliteit ook voor andere 

parameters op dezelfde manier mag verslechteren. 

▪ Lidstaten moeten maatregelen nemen (waaronder beschermen) waardoor een verbetering 

van de grondwaterkwaliteit op termijn verwacht mag worden. Dit zal idealiter leiden tot een 

verminderde zuiveringsinspanning.” 43 

 
42 RIVM-rapport 609715005/2013S, Wuijts | J.F.M. Versteegh, Bescherming drinkwaterbronnen in het 

nationaal beleid, p. 20 e.v. 
43 RIVM-rapport 609715005/2013S, p. 20 e.v. 
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De Krw maakt geen onderscheid tussen nieuwe onttrekkingen (na inwerkingtreding van de richtlijn) 

en onttrekkingen die al voor de inwerkingtreding van de richtlijn bestonden. Voor alle onttrek-

kingen ten behoeve van menselijke consumptie geldt de doelstelling om te voorkomen dat de 

kwaliteit achteruitgaat en om op termijn de zuiveringsinspanning te verlagen. 

 

Zuiveringsinspanning beoordelen per waterwinlocatie 

In de toelichting bij artikel 16 Bkmw 2009 is vermeld dat voor waterwinlocaties in principe niet aan 

het vereiste van geen achteruitgang is voldaan indien het vereiste zuiveringsniveau voor de 

bereiding van drinkwater is verhoogd. Wil een verhoging van het zuiveringsniveau in strijd zijn met 

het principe van geen achteruitgang, dan moet sprake zijn van een structurele verhoging van het 

zuiveringsniveau (dus niet enkele dagen per jaar, maar een groot deel van het jaar). Bovendien 

dient deze verhoging het directe gevolg te zijn van daadwerkelijke verslechtering van de kwaliteit 

van het ingenomen water. De achteruitgang wordt niet beoordeeld op ieder moment in de tijd, 

maar alleen tussen planperiodes. In het monitoringsprogramma is dit nader uitgewerkt.44 

Aangezien de Omgevingswet (concreet: het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl]) het Bkmw 2009 

beleidsneutraal heeft omgezet, doen zich hier onder het nieuwe stelsel geen veranderingen voor. 

 

De systematiek van het Bkmw 2009 en ook het Bkl focust hierbij op een goede (chemische en 

kwantitatieve) toestand van het waterlichaam waarbij dit doel is gekoppeld aan het planstelsel 

(stelsel Waterwet) c.q. programmastelsel (stelsel Omgevingswet). In het waterplan/-programma is 

door het betreffende overheidsorgaan aangegeven hoe aan deze doelstelling invulling wordt 

gegeven. De keuze of en welke maatregelen worden ingezet, ligt bij het overheidsorgaan. Voor 

oppervlaktewateren zijn RWS en de waterschappen bevoegd gezag (afhankelijk van de locatie waar 

wordt gewonnen). Voor grondwaterlichamen is het aan de provincies de kwaliteit van het 

grondwater te bewaken, te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen. De toename in 

zuiveringsinspanning wordt dus niet beoordeeld per individueel besluit.45 

 

Ad 3) Welke monitoringseisen gelden er voor ‘voor menselijke consumptie bestemd water’? 

Op grond van art. 7, lid 1 Krw moeten waterlichamen die gemiddeld meer dan 100 m3 per dag 

leveren, worden gemonitord overeenkomstig bijlage V van de Krw. Zoals hiervoor bleek wordt 

hierbij geen onderscheid gemaakt tussen zoet dan wel brak/zout oppervlaktewater of grondwater. 
Op grond van art. 8 Krw draagt Nederland zorg voor de opstelling van programma's voor de 

monitoring van de watertoestand van zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit is bedoeld om 

een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebiedsdistrict. 

Voor beschermde gebieden worden de monitoringprogramma’s aangevuld met bijzondere 

specificaties. De monitoring vindt plaats volgens de voorschriften van bijlage V van de Krw. 
 
Voor de monitoring van de ecologische en de chemische toestand van oppervlaktewateren en ook 

de chemische en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen bepaalt Bijlage V dat het 

meetnet hiervoor zo wordt opgezet dat een samenhangend, breed overzicht van de bedoelde 

toestand in elk stroomgebied wordt verkregen. Oppervlaktewaterlichamen met aangewezen 

 
44 Stb. 2010, 15, p. 101. 
45 Stb. 2010, 15, p. 46 e.v. Toelichting bij Bkmw 2009. 
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drinkwateronttrekkingspunten worden gemonitored op alle geloosde prioritaire stoffen en op alle 

andere in significante hoeveelheden geloosde stoffen die de toestand van het waterlichaam 

kunnen beïnvloeden en die uit hoofde van de Drinkwaterrichtlijn beheerst worden. In de 

stroomgebiedsbeheersplannen moet een kaart of kaarten van dit meetnet worden opgenomen.  

3.3 Europees beschermingsregime voor drinkwater  

3.3.1 Drinkwaterrichtlijn  
Naast dat waterwinlocaties voor drinkwaterbereiding een Europees beschermingsregime kennen 

(voor zover het oppervlaktewater- en grondwaterlichamen betreft), is er ook een richtlijn die eisen 

stelt aan de kwaliteit van het uiteindelijke drinkwater zelf en aan de leveringszekerheid: de Drink-

waterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG). Deze richtlijn stelt normen voor drinkwater vast. Het doel van 

de richtlijn is het beschermen van de volksgezondheid tegen de nadelige gevolgen van eventuele 

besmetting door ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en 

schoon is. In Nederland is de Drinkwaterrichtlijn geïmplementeerd in de Drinkwaterwet die in 

hoofdstuk 4 nader wordt toegelicht. 

 

Hiervoor in paragraaf 3.2 is al geconstateerd dat de herkomst van het water en de wijze van 

levering er niet toe doen. Alle bronnen die worden aangewend voor gebruik als drinkwater vallen 

onder het bereik van de Drinkwaterrichtlijn. De uiteindelijk te leveren drinkwaterkwaliteit, hoe ook 

bereid, moet altijd aan de drinkwaternormen voldoen. De Drinkwaterrichtlijn geeft niet aan door 

wie drinkwater moet worden geleverd. Dat wordt aan de lidstaten zelf overgelaten. Voor 

Nederland is hier de Drinkwaterwet bepalend (zie hoofdstuk 4 van dit rapport).   

 

Kern van de huidige Drinkwaterrichtlijn46 

EU-landen moeten: 

▪ de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het water geen micro-organismen, 

parasieten of andere schadelijke stoffen bevat in concentraties die gevaar voor de 

volksgezondheid kunnen opleveren. Ook moeten zij ervoor zorgen dat het water voldoet aan de 

microbiologische en chemische minimumvereisten; 

▪ ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de normen wanneer het water via een distributienet of uit 

een tankschip of -auto wordt geleverd; 

▪ het water regelmatig controleren op overeengekomen plaatsen van monsterneming om te 

verifiëren dat aan de microbiologische, chemische en indicatorparameterwaarden wordt voldaan; 

▪ elk geval waarin niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk onderzoek verrichten 

en de nodige corrigerende maatregelen treffen; 

▪ de levering van water verbieden of beperken indien het wordt geacht een potentieel gevaar voor 

de volksgezondheid te vormen; 

▪ het publiek informeren wanneer corrigerende maatregelen zijn getroffen; 

▪ om de drie jaar een verslag over de kwaliteit van drinkwater publiceren. Deze informatie voor het 

publiek wordt verzonden naar de Europese Commissie. 

 
46 Ontleend aan: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079
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3.3.2 Herziene Drinkwaterrichtlijn: nieuwe eisen 
Op 15 december 2020 heeft het Europees Parlement de herziening van de Europese Drinkwater-

richtlijn afgerond. Op 12 januari jl. is de richtlijn van kracht geworden. De herziene Drinkwaterricht-

lijn moet binnen twee jaar worden omgezet in onze nationale wetgeving (wijziging van de 

Drinkwaterwet en onderliggende uitvoeringsregelgeving zoals het Drinkwaterbesluit, maar ook 

wet- en regelgeving die naar de Drinkwaterwet verwijst). In de richtlijn zijn de kwaliteitsnormen 

voor drinkwater geactualiseerd en is er een kosteneffectieve risicogebaseerde benadering voor het 

bewaken van de waterkwaliteit geïntroduceerd. Ook zijn er eisen vastgesteld voor materialen, 

producten en chemicaliën die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen. Aan die eisen zal 

dan ook voldaan moeten worden, voor zowel bestaande systemen, maar ook wanneer er nieuwe 

winningsbronnen worden aangewend. 

 

In relatie tot het voorliggende onderzoek zijn vooral de artikelen 7 en 8 van belang op grond 

waarvan lidstaten een risicoanalyse en beheersmaatregelen moeten uitvoeren om waterwinningen 

te beschermen. Voor dit onderzoek betekent dit dat ook Nederland verplicht een: 

1. risicogebaseerde benadering voor het hele voorzieningssysteem moet uitvoeren (art. 7 van de 

richtlijn); 

2. risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van 

voor menselijke consumptie bestemd water moet uitvoeren (art. 8 van de richtijn). 

Beide worden hier nader toegelicht. 

 

Ad 1: een risicogebaseerde benadering voor het hele voorzieningssysteem 
Op de levering, behandeling en distributie van voor menselijke consumptie bestemd water moet 

een risicogebaseerde benadering worden toegepast, die het hele voorzieningssysteem bestrijkt: 

van het onttrekkingsgebied, de onttrekking, de behandeling, de opslag en de distributie van het 

water tot aan het uiteindelijke leveringspunt (waterkraan, schip, fles e.d., zie art. 6, lid 1). De 

risicogebaseerde benadering omvat de volgende elementen: 

▪ een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten 

van voor menselijke consumptie bestemd water; 

▪ een door de waterleveranciers uitgevoerd risicobeoordeling en risicobeheer voor elk 

watervoorzieningssysteem, met inbegrip van de onttrekking, behandeling, opslag en 

distributie van voor menselijke consumptie bestemd water tot het leveringspunt;  

▪ een risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten. 

 

De risicobeoordeling en het risicobeheer voor de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten 

van voor menselijke consumptie bestemd water worden voor de eerste keer uiterlijk op 12 juli 

2027 uitgevoerd.47 De risicobeoordeling en het risicobeheer worden ten minste elke zes jaar 

geëvalueerd, en waar nodig bijgewerkt (met inachtneming van de in artikel 7 van de Krw 

opgenomen voorschriften). De risicobeoordeling wordt om de zes jaar herzien, en waar nodig 

bijgewerkt. Als er in de praktijk risico's zijn geïdentificeerd en beoordeeld, worden zo snel mogelijk 

maatregelen getroffen.  

 

 
47 Te weten: uiterlijk 6,5 jaar na 12 januari 2021. 
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Verder blijkt dat Nederland moet zorgen voor een duidelijke en passende verdeling van de 

verantwoordelijkheden tussen belanghebbenden voor de implementatie van de risicogebaseerde 

benadering. Die verdeling van verantwoordelijkheden moet worden afgestemd op ons 

institutioneel en wettelijk kader. 

 

Ad 2: risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten 

van voor menselijke consumptie bestemd water 

Er moeten een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor 

onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water worden uitgevoerd 

(onverminderd de artikelen 4 t/m 8 van de Krw). De risicobeoordeling moet de volgende 

elementen omvatten, een: 

▪ karakterisering van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten; 

▪ identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in de onttrekkingsgebieden voor 

onttrekkingspunten en een beoordeling van het risico dat zij kunnen vormen voor de kwaliteit 

van voor menselijke consumptie bestemd water. Bij deze risicobeoordeling worden potentiële 

risico's in aanmerking genomen die een dermate verslechtering van de waterkwaliteit zouden 

kunnen veroorzaken dat zij een risico zou kunnen vormen voor de gezondheid van de mens; 

▪ passende monitoring in oppervlaktewater of grondwater, of beide, in de onttrekkingsgebieden 

voor onttrekkingspunten, of in onbehandeld water, op relevante parameters, stoffen of 

verontreinigende stoffen (zie hiervoor nader: art. 8, lid 3 onder c van de richtlijn). 

Waterleveranciers48 die de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten of onbehandeld water 

monitoren, worden verplicht de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van trends in en 

ongebruikelijke aantallen of concentraties van parameters, stoffen of verontreinigende stoffen 

waarop de monitoring betrekking heeft. 

 

Op basis van de risicobeoordeling, moeten waar nodig risicobeheersingsmaatregelen ter preventie 

of beheer van de vastgestelde risico's worden genomen. Hierbij moet worden begonnen met 

preventieve maatregelen in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten. Waar nodig worden 

er mitigerende maatregelen getroffen. Het betreft hier maatregelen die gepland of genomen zijn in 

overeenstemming met artikel 11, lid 3, punt d), van de Krw, waar dit nodig is om de kwaliteit van 

voor menselijke consumptie bestemd water te beschermen. Waar passend worden de maatregelen 

opgenomen in de Krw-maatregelenprogramma's. En, waar passend, wordt ervoor gezorgd dat 

vervuilers, in samenwerking met waterleveranciers en andere relevante belanghebbenden, zulke 

preventieve maatregelen treffen in overeenstemming met de Krw. De doeltreffendheid van de 

maatregelen moet met passende tussenpozen worden geëvalueerd. 

 

Ook moet worden gezorgd voor een passende monitoring van parameters, stoffen of 

verontreinigende stoffen in oppervlaktewater of grondwater, of beide. Die monitoring moet 

worden uitgevoerd in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten of in onbehandeld water, 

die via consumptie van water een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de mens of 

kunnen leiden tot een onaanvaardbare achteruitgang van de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water en die niet in aanmerking zijn genomen in de in overeenstemming met 

 
48 De Drinkwaterrichtlijn laat het aan de lidstaten over wie dit zijn. 
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artikel 7 en 8 van de Krw uitgevoerde monitoring. Waar passend wordt die monitoring opgenomen 

in de Krw-monitoringprogramma's. 

 

Tot slot is vastgelegd dat de noodzaak moet worden geëvalueerd om beschermingszones voor 

grondwater en oppervlaktewater vast te stellen of aan te passen (als bedoeld in artikel 7, lid 3, van 

de Krw) en andere relevante zones. 

 

Tot slot: niet duidelijk wat een onttrekkingsgebied of onttrekkingspunt is 

Wat een onttrekkingsgebied of onttrekkingspunt is, is niet gedefinieerd in de herziene Drinkwater-

richtlijn. Opmerkelijk nu het hier, ten opzichte van de bestaande Drinkwaterrichtlijn (1998), nieuwe 

begrippen betreft die op tal van plekken in de richtlijn terugkomen. De begrippen zijn belangrijk nu 

deze de reikwijdte van de Drinkwaterrichtlijn behoorlijk oprekken en een nadrukkelijke relatie 

leggen met de bepalingen uit de Krw. Dan komt het aan op interpretatie. Aan de ene kant is 

duidelijk dat, ook onder de herziene richtlijn, de herkomst van het water (de winningsbron) er niet 

toe doet. Zo bekeken kan ook een groot dakoppervlak of bassin (waar hemelwater wordt gebufferd 

en gebruikt als ruwwater voor drinkwater) of een RWZI (effluent) als onttrekkingspunt worden 

beschouwd. Aan de andere kant spreekt de richtlijn over “onttrekkingsgebieden voor 

onttrekkingspunten”49 hetgeen suggereert dat een onttrekkingpunt altijd in een 

onttrekkingsgebied is gelegen (zoals bekend bij winningen uit oppervlaktewater en grondwater). Zo 

bekeken lijkt een hemelwaterbassin of een RWZI niet zonder meer een onttrekkingspunt te zijn 

zoals de Drinkwaterrichtlijn bedoelt. Tenzij er door Nederland voor gekozen zou worden – in lijn 

met wat voor grond- en oppervlaktewaterwinlocaties is gedaan – ook hemelwater- en 

effluentbeschermingsgebieden aan te wijzen. Stel bijvoorbeeld dat er in de kop van Noord-Holland 

50 hemelwaterbassins zouden worden aangelegd, dan zou het gebied waarbinnen deze 

‘onttrekkingspunten’ liggen als hemelwaterbeschermingsgebied kunnen worden aangewezen. 

3.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is uiteengezet welke Europese eisen zijn gesteld aan de bescherming van bronnen 

voor drinkwater èn aan de winning, productie en distributie hiervan. Wat de bescherming van 

bronnen betreft is de Krw kaderstellend. Deze richtlijn heeft betrekking op alle oppervlaktewater- 

en grondwaterlichamen, waaronder ook kustwateren en brak grondwater. Hemelwater en RWZI-

effluent vallen buiten de scope van de Krw; voor beide bronnen is dan ook geen specifiek 

beschermingsregime vereist. 

 

Voor ‘voor menselijke consumptie bestemd water’ geldt dezelfde definitie als die van de Drink-

waterrichtlijn. De Krw (en dochterrichtlijnen Gwr en RPS) bevatten een algemeen beschermings-

regime (art. 4 Krw) om de goede toestand van zowel oppervlaktewater als grondwater te bereiken 

en behouden. Daartoe zijn specifieke doelstellingen geformuleerd. Daarnaast zijn in deze 

richtlijnen ook specifieke bepalingen opgenomen ter bescherming van bronnen voor drinkwater, 

waaronder een zuiveringsdoelstelling. Om de Krw-doelen te halen, moeten maatregelen worden 

genomen die zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s). 

  

 
49 Zie de overwegingen 15 en 17 van de herziene Drinkwaterrichtlijn en de hier behandelde artikelen 7 en 8. 
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Voor het voorliggende onderzoek gaat het om drinkwater, als species van ‘voor menselijke 

consumptie bestemd water’. Uit de definitie van deze laatste term – overgenomen uit de 

Drinkwaterrichtlijn (1998) – blijkt dat de herkomst van het water en de wijze van levering er niet 

toe doen. Alle in hoofdstuk 2 geselecteerde alternatieve bronnen vallen binnen het bereik van de 

(ook herziene) Drinkwaterrichtlijn en ook de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

onder de Omgevingswet (zie nader hoofdstuk 4).   

 

De Krw bepaalt dat oppervlaktewater- en grondwaterlichamen (niet dus hemelwater en effluent) 

waaruit water voor menselijke consumptie wordt onttrokken, zodanig beschermd moeten worden 

dat achteruitgang van de kwaliteit daarvan wordt voorkomen, teneinde het niveau van zuivering 

dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen. Hoewel hierover in de praktijk wel 

discussie bestaat, moet de zuiveringsinspanning primair gericht zijn op het voorkómen van achter-

uitgang van de ruwwaterkwaliteit. Vermindering van de zuiveringsinspanning kan hiervan het 

gevolg zijn. In onze optiek betekent dit dat de ruwwaterkwaliteit de referentie vormt. Zo is zee-

water erg zout en dat vraagt nu eenmaal een intensievere zuiveringsinspanning dan voor zoet te 

winnen oppervlaktewater of zoet grondwater. Dat is een gegeven, maar de kwaliteit van de bron 

moet zo goed mogelijk worden beschermd om achteruitgang van de kwaliteit van de winningsbron 

te voorkomen en zelfs te verbeteren. Voor oppervlaktewateren zijn RWS dan wel de waterschap-

pen bevoegd gezag. Voor grondwaterlichamen is het aan de provincies de kwaliteit van het grond-

water te bewaken, te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen. De monitoring vindt plaats 

volgens de voorschriften van de Krw (Bijlage V). 

 
De (herziene) Drinkwaterrichtlijn 

Naast dat waterwinlocaties voor drinkwaterbereiding een Europees beschermingsregime kennen, 

stelt de Drinkwaterrichtlijn eisen aan de kwaliteit van het uiteindelijke drinkwater en aan de 

leveringszekerheid. Alle bronnen die worden aangewend voor gebruik als drinkwater vallen binnen 

het bereik van de richtlijn. De uiteindelijk te leveren drinkwaterkwaliteit, hoe ook bereid, moet 

altijd aan de drinkwaternormen voldoen. Voor Nederland is hier de Drinkwaterwet bepalend (zie 

hoofdstuk 4 van dit rapport).   

 

Op 12 januari jl. is de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn van kracht geworden. Deze 

moet binnen twee jaar worden omgezet in onze nationale wetgeving. In de richtlijn zijn de 

kwaliteitsnormen voor drinkwater geactualiseerd en is er een kosteneffectieve risicogebaseerde 

benadering voor het bewaken van de waterkwaliteit geïntroduceerd. Ook zijn er eisen vastgesteld 

voor materialen, producten en chemicaliën die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen.  

De herziene Drinkwaterrichtlijn heeft betrekking op het hele voorzieningssysteem, daar waar de 

Krw is beperkt tot bescherming van de grondwater- en oppervlaktewaterlichamen 

 

Op termijn moet Nederland verplicht een: 

1. risicogebaseerde benadering voor het hele voorzieningssysteem uitvoeren; 

2. risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van 

voor menselijke consumptie bestemd water uitvoeren. 

Vanwege de relatie die de richtlijn legt met de Krw, en het feit dat in de Krw winningslocaties ook 

worden beschermd, kan Nederland de Krw-programmastructuur gebruiken alsook de in de 



                     
 

 

 - 31 -  

Omgevingswet opgenomen programmaplicht voor het geval omgevingswaarden worden 

overschreden of dreigen te overschrijden. De bestaande gebiedsdossiers kunnen input bieden voor 

de verplicht te maken programma’s. 

 
Tot het voorzieningssysteem waarop de herziene richtlijn betrekking heeft, horen met name ook 

de onttrekkingsgebieden en onttrekkingspunten. Hier is de relatie met de Krw wel te zien, maar 

tegelijkertijd zijn beide begrippen niet omschreven en dat leidt tot wat vragen. Omdat volgens de 

Drinkwaterrichtijn(en) de herkomst van het water (de winningsbron) er niet toe doet, lijken ook 

voor drinkwater te gebruiken hemelwaterbassins en RWZI’s als onttrekkingspunt te gelden. Aan de 

andere kant spreekt de richtlijn over “onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten” hetgeen 

suggereert dat een onttrekkingpunt altijd in een onttrekkingsgebied is gelegen (zoals bekend bij 

winningen uit oppervlaktewater en grondwater). Zo bekeken lijkt een hemelwaterbassin of een 

RWZI niet zonder meer een onttrekkingspunt te zijn zoals de Drinkwaterrichtlijn bedoelt. Tenzij er 

door Nederland voor gekozen zou worden – in lijn met wat voor grond- en oppervlaktewater-

winlocaties is gedaan – ook hemelwater- en effluentbeschermingsgebieden aan te wijzen. Het lijkt 

er op dat bij de ontwikkeling van de herziene Drinkwaterrichtlijn alleen aan oppervlaktewater- en 

grondwaterwinningspunten is gedacht en dus niet aan andere winningsbronnen.  
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4 Beschermingsmogelijkheden onder de Omgevingswet 

4.1 Inleiding 
Met de invoering van de Omgevingswet (hierna: Ow) worden 26 wetten over de fysieke 

leefomgeving geïntegreerd in één integrale wet. De Ow kent diverse instrumenten die een rol 

(kunnen) spelen bij de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater- en 

grondwaterlichamen met het oog op waterwinning voor menselijke consumptie en bij de 

bescherming van alternatieve bronnen voor drinkwaterwinning. In paragraaf 4.2 worden, aan de 

hand van de beleidscyclus, de taken en bevoegdheden in relatie tot drinkwaterwinning besproken. 

Het beschermingsregime per kansrijke bron komt in paragraaf 4.3 aan bod.  

 
Figuur 4.1: de beleidscyclus van de Omgevingswet 

 

 

De beleidscyclus begint met het beschrijven van de ambitie 

van gemeenten, provincies en Rijk voor de gewenste 

kwaliteit van de leefomgeving in een omgevingsvisie. Deze 

beleidswensen worden vertaald in doelen voor de fysieke 

leefomgeving, zo nodig in de vorm van omgevingswaarden. 

Het bestuur maakt vervolgens programma’s om die doelen 

te realiseren. Activiteiten van burgers en bedrijven worden 

gereguleerd via algemene regels en omgevingsvergunning-

en. De algemene regels en vergunningplichten van het Rijk 

staan in de amvb’s. Algemene regels en vergunningplichten 

van gemeenten, waterschappen en provincies staan in de 

decentrale regelgeving, achtereenvolgens het omgevings-

plan, de waterschapsverordening en de omgevingsveror-

dening. Als de overheid zelf een groot project wil uitvoeren, 

dan stelt het daarvoor een projectbesluit vast. Via monito-

ring wordt nagegaan of de doelen bereikt worden. Zo niet, 

dan leidt dat tot aanpassing van de doelen of tot aanvul-

lende programma’s of regels. De beleidscyclus is dan rond. 

4.2 Instrumenten, taken en bevoegdheden in relatie tot drinkwaterwinning  

4.2.1 Instrumenten van de Omgevingswet 
Deze paragraaf bevat een algemene beschrijving van de instrumenten van de Omgevingswet die 

relevant zijn voor de bescherming van alternatieve drinkwaterbronnen. In paragraaf 4.2.2 wordt 

verder ingezoomd op de toepassing van deze instrumenten door het Rijk, provincies, gemeenten 

en waterschappen. 

4.2.1.1 Omgevingsvisie 
Het Rijk, provincies en gemeenten hebben op grond van artikel 3.1 Ow de taak om een omgevings-

visie vast te stellen. De omgevingsvisie is bindend voor het vaststellende bestuursorgaan en bevat 

een integrale langtermijnvisie over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen van de fysieke 

leefomgeving van het betreffende beheergebied. Wat betreft drinkwaterwinning kan de 

omgevingsvisie bijvoorbeeld een beschrijving bevatten van de samenhang tussen boven- en 

ondergrond, de kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van grondwater en de functies van het 
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grondwater- en oppervlaktewatersysteem. Ook worden de hoofdzaken van het te voeren integrale 

beleid in de visie opgenomen, waaronder de rolverdeling van overheden en de maatschappelijke 

opgaven (zoals de zoetwatervoorziening).  

 

De hoofdlijnen van het nationaal milieu- en waterbeleid zijn ondergebracht in de omgevingsvisie 

van het Rijk (nationale omgevingsvisie, Novi). De provinciale omgevingsvisie (Povi) bevat onder 

andere de hoofdlijnen van het beleid over grondwaterbescherming en regionale oppervlakte-

wateren en de ambities met betrekking tot waterwinning voor drinkwater of (breder), voor con-

sumptie bestemd water (zie hoofdstuk 3). In de gemeentelijke omgevingsvisie (Govi) kunnen de 

hoofdlijnen over de bescherming van de grondwaterkwaliteit worden opgenomen met daarbij de 

ambities voor de ondergrond ten behoeve van, onder andere, drinkwaterwinning. Onderwerpen 

als grondwaterverontreiniging en historische verontreiniging zijn hier ook relevant. Een water-

schap heeft niet de bevoegdheid tot het vaststellen van een omgevingsvisie, maar heeft wel de 

mogelijkheid om zijn belangen naar voren brengen bij de totstandkoming van de omgevingsvisies 

van de andere overheden. Daarnaast maken sommige waterschappen een (niet verplichte c.q. 

buitenwettelijke) blauwe omgevingsvisie (Bovi), die mede als input dient of kan dienen voor de 

visies van de andere overheden. 

 

Om de omgevingsvisie ter uitvoering te brengen, is het van belang dat het beleid juridisch 

verankerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van omgevingswaarden, programma’s of het 

stellen van regels aan activiteiten. 

4.2.1.2 Omgevingswaarden 
Artikel 1.3 Ow bevat de maatschappelijke doelen van de wet. Omgevingswaarden worden gebruikt 

als middel om deze doelen te concretiseren en gelden als referentiekader voor de wijze waarop 

bestuursorganen hun bevoegdheden en taken uitvoeren. Dit referentiekader geeft aan welke staat 

of kwaliteit onderdelen van de fysieke leefomgeving op een bepaald moment moet hebben, moet 

behouden of moet worden nagestreefd. Dit kan zich uiten in de vorm van een inspannings-, resul-

taatsverplichting of een andere te omschrijven verplichting.  

 

Artikel 1.3 Ow (maatschappelijke doelen van de wet)  

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de  

bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:  

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en  

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften.  

 

Een omgevingswaarde wordt bij algemene maatregel van bestuur, omgevingsverordening of 

omgevingsplan vastgesteld en geldt als een juridisch bindend kwalitatief beleidsdoel. Een 

waterschap is niet bevoegd een omgevingswaarde vast te stellen; omgevingswaarden voor 

regionale watersystemen worden door de provincie vastgesteld. Omgevingswaarden worden 

bereikt door de toepassing van andere instrumenten, zoals een instructieregel, programma, 

omgevingsvergunning of algemene regels. Afwijken van een omgevingswaarde door lagere 

overheden is enkel toegestaan als het vaststellende bestuursorgaan toestemming geeft. Als een 

omgevingswaarde wordt vastgesteld, is monitoring verplicht. 
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4.2.1.3 Instructieregels 
Afdeling 2.5 Ow bevat de grondslagen voor het stellen van instructieregels. Zowel het Rijk als de 

provincie zijn bevoegd tot het geven van instructieregels over de uitoefening van een taak of 

bevoegdheid door een ander bestuursorgaan. De bevoegdheid van het Rijk strekt zich uit tot het 

stellen van instructieregels op de provinciale omgevingsverordening, het gemeentelijk omgevings-

plan, de waterschapsverordening en het projectbesluit van een provincie of waterschap. Aanvul-

lend hierop kunnen instructieregels worden gesteld aan het provincie-, gemeente- of waterschaps-

bestuur over hun taken met betrekking tot het beheer van watersystemen of het waterketen-

beheer. Provincies kunnen instructieregels stellen over het omgevingsplan, de waterschapsveror-

dening, het projectbesluit van een waterschap en over de taken van het gemeente- en water-

schapsbestuur met betrekking tot watersystemen en de waterketen. Het Rijk of de provincie kan 

op verzoek van een bestuursorgaan ontheffing verlenen van de instructieregel. Ontheffing wordt 

alleen verleend, wanneer een instructieregel een bestuursorgaan onevenredig belemmert bij het 

uitvoeren van zijn taken of bevoegdheden in verhouding tot het belang dat wordt gediend met de 

instructieregel (artikel 2.32, vijfde lid, Ow). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er binnen een gebied 

een bepaalde ontwikkeling noodzakelijk is, maar niet kan plaatsvinden vanwege de instructieregel. 

 

Hier volgt een voorbeeld van een provinciale instructieregel over grondwateronttrekkingen voor 

menselijke consumptie. Noemenswaardig is dat in deze instructieregel niet wordt ingegaan op het 

zoutgehalte van de bron; zij geldt dus voor alle onttrekkingen van grondwater. De instructieregel 

luidt als volgt: 

 

Artikel X Instructieregel grondwateronttrekkingen voor menselijke consumptie   

1. Met het oog op de verplichtingen op grond van artikel 7 van de kaderrichtlijn water regelt het 

waterschap bij of krachtens verordening in ieder geval dat:   

a. de locaties en debieten van de onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie 

bekend zijn;   

b. de eigenaar van een onttrekking van grondwater voor menselijke consumptie, voor zover 

dagelijks meer dan 10 m3 water wordt onttrokken of water wordt onttrokken ten behoeve 

van meer dan 50 personen, het ruwwater monitort volgens de methoden en parameters uit 

tabel II en tabel IIIC van het Drinkwaterbesluit voor de eerste keer bij aanvang van de 

onttrekking en vervolgens ten minste elke zes jaar een meting en analyse van een beperkter 

parameterpakket, afhankelijk van de uitkomsten van de eerste en daaropvolgende metingen 

en de verwachte risico’s;   

c. de eigenaar van de onttrekking van grondwater voor menselijke consumptie voor aanvang 

van de winning een risicoanalyse van de omgeving van de onttrekking uitvoert; en  

d. de gegevens, bedoeld onder a tot en met c, uiterlijk binnen vier maanden nadat ze zijn 

verkregen aan gedeputeerde staten verstrekt.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing op onttrekkingen als bedoeld artikel 16.3 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving.50  

4.2.1.4 Programma’s 
Vanuit de gedachte van de beleidscyclus worden omgevingsvisies uitgewerkt door middel van 

programma’s. Een programma bevat maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van een 

onderdeel van de fysieke leefomgeving, een aspect of een gebied. Wanneer uit de monitoring van 

 
50 Onder het oude stelsel was dit artikel 6.4, eerste lid van de Waterwet. 
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een omgevingswaarde blijkt dat die omgevingswaarde niet wordt behaald, moet een programma 

worden vastgesteld. Het kan ook zijn dat EU-richtlijnen verplicht een programma voorschrijven. 

Bekend zijn de hierna aan de orde komende Krw-waterprogramma’s die elke zes jaar weer worden 

vastgesteld. Wanneer een reeds vastgesteld programma onvoldoende toereikend is om de 

omgevingswaarden te halen en de uitzonderingsmogelijkheden van de Krw en de Gwr geen 

uitkomst bieden, zal het programma gewijzigd moeten worden. Het doel van het programma is dat 

deze waarden wel worden behaald.  

 

Een programma bindt alleen het bestuursorgaan dat het heeft vastgesteld. Bestuursorganen 

kunnen ook gezamenlijk een programma vaststellen. 

4.2.1.5 Regels over activiteiten 
In relatie tot de bescherming van het milieu wordt in de Omgevingswet een onderscheid gemaakt 

tussen twee soorten activiteiten: milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten. Wateractivitei-

ten zijn onder andere lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtech-

nisch werk en wateronttrekkingsactiviteiten waarvoor de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of het 

waterschap) of de provincie het bevoegd gezag is. Milieubelastende activiteiten worden gedefini-

eerd als activiteiten die nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor het milieu, met uitzondering van 

wateractiviteiten. In deze context zal het met name gaan om lozingen in de bodem. In principe is 

de gemeente bevoegd gezag voor milieubelastende activiteiten, tenzij wettelijk anders is bepaald.  

 

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat activiteiten bij voorkeur via algemene regels worden 

geregeld. Algemene regels zijn regels in een AMvB, de omgevingsverordening, het omgevingsplan 

of de waterschapsverordening, die duidelijk maken onder welke voorwaarden activiteiten kunnen 

worden verricht. Algemene regels kunnen worden gecombineerd met meldplichten en informatie-

plichten. Via maatwerkvoorschriften en maatwerkregels kunnen de algemene regels in specifieke 

gevallen respectievelijk  bijzondere gebieden worden aangepast. Dit zorgt voor de nodige 

flexibiliteit binnen de algemene regels. 

 
Onder de Ow begint het stelsel van regulering strikt genomen met de zorgplicht (algemeen en/of 

specifiek) die altijd van toepassing is. Daarna komen de algemene regels (veelal met een meldings-

plicht) in beeld en pas daarna geldt, voor specifiek aangewezen activiteiten, een vergunningplicht. Hier 

spreekt men wel van de ‘omkering’ van het stelsel van regulering.51 

Alleen als een voorafgaande, individuele beoordeling van een activiteit nodig is, wordt gewerkt met 

vergunningplichten. Ook hiervoor geldt dat vergunningplichtige activiteiten kunnen worden 

aangewezen bij AMvB, omgevingsverordening, omgevingsplan of waterschapsverordening. 

 

51 Uitgangspunt is dat de vergunningplicht alleen wordt voorgeschreven wanneer dit vanuit internationaal 

recht noodzakelijk is of wanneer de activiteit niet doelmatig of doeltreffend via algemene regels kan worden 

gereguleerd. 
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4.2.1.6 Monitoring 
Hoofdstuk 20 van de Omgevingswet bevat de grondslag voor regels over monitoring. Monitoring is 

een vorm van informatievoorziening waarbij gedurende langere tijd op systematische wijze 

gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan worden verzameld, bewerkt en 

gepresenteerd met het oog op het beoordelen of de beleidsdoelstellingen – waaronder omgevings-

waarden – zijn of worden gerealiseerd. Het bestuursorgaan dat een omgevingswaarde vaststelt, 

moet ook regels stellen over de wijze en frequentie van monitoring. 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt het monitoringsprogramma voor oppervlakte-

water en grondwater vast en zorgt voor rapportage aan de Europese Unie. De uitvoering van de 

monitoring ligt in principe bij de gemeente of, als het watersystemen betreft, bij de waterbeheer-

der. Voor oppervlaktewateren zijn dat RWS (voor rijkswater) en de waterschappen (voor regionale 

wateren). Met de monitoring van grondwaterlichamen zijn de provincies belast. Rijkswaterstaat, 

provincies en waterschappen rapporteren de gegevens van monitoring aan het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

4.2.2 Rijk 

4.2.2.1 Omgevingswaarden van het Rijk 
Onze regelgeving over waterkwaliteit- en kwantiteit is voor een belangrijk deel afkomstig uit 

Europese richtlijnen. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) bevat de omgevingswaarden 

van het Rijk die voortvloeien uit de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (hierna: Krw), de 

Grondwaterrichtlijn (Gwr) en de Richtlijn prioritaire stoffen.  

 

De omgevingswaarden van paragraaf 2.2.2 Bkl zijn gebaseerd op artikel 4 Krw. Deze regelen de 

goede chemische toestand van oppervlaktewaterlichamen (artikel 2.10), de goede ecologische 

toestand van oppervlaktewaterlichamen (artikel 2.11), de goede kwantitatieve toestand van 

grondwaterlichamen (artikel 2.13) en de goede chemische toestand van grondwaterlichamen 

(artikel 2.14). In artikel 2.15 Bkl is een omgevingswaarde opgenomen voor het gebruik van een 

Krw-oppervlaktewaterlichaam voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water, 

waaronder dus ook drinkwater. Het water op deze waterwinlocatie moet voldoen aan de eisen van 

bijlage V Bkl. Dit zijn dezelfde eisen als die voorheen waren opgenomen in het Besluit kwaliteits-

eisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009, Bijlage III). Het Bkmw 2009 is beleidsneutraal 

omgezet in het Bkl. Zie hiervoor nader hoofdstuk 3 van dit rapport.  

4.2.2.2 Instructieregels van het Rijk 
Op grond van artikel 2.27, onder d, Ow heeft het Rijk de plicht instructieregels te stellen over, 

onder meer, het beschermen van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Deze instructieregel is terug te vinden in artikel 7.11 Bkl. Uit dit artikel volgt dat een omgevings-

verordening in ieder geval regels bevat over het beschermen van de kwaliteit van het grondwater 

vanwege de waterwinning in bij omgevingsverordening aangewezen gebieden. De risico’s van 

verontreinigende stoffen in het water binnen deze gebieden moeten door deze regels worden 

beperkt.  
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Voor waterwinning uit oppervlaktewater bestaat er geen verplichting tot het aanwijzen van 

beschermingsgebieden. De bescherming van waterwinning in Krw-oppervlaktewaterlichamen is 

wel geregeld door middel van een omgevingswaarde, zodat er in ieder geval in de regionale 

waterprogramma’s van de provincies aandacht aan zal moeten worden besteed. 

 

In de praktijk worden wel beschermingszones aangewezen 

“Rond elke  waterwinlocatie is een beschermingszone52 aangewezen. Dit kan door verschillende 

bestuursorganen gedaan worden (bijvoorbeeld door de minister of door een provincie). Een bescher-

mingszone is een speciaal, ruimtelijk omgrensd gebied, waarin met het oog op de bescherming van de 

waterkwaliteit bepaalde beperkingen gelden. Het instellen van beschermingszones voor oppervlakte-

water kent momenteel geen wettelijke regulering en heeft dan ook geen harde juridische gevolgen. 

Veeleer geeft de beschermingszone uitdrukking aan beleid dat het overheidsorgaan dat de bescher-

mingszone heeft ingesteld,53 ter plekke hanteert ter bescherming van de drinkwatervoorziening.”54 

 

Verder bevat hoofdstuk 6 Bkl een instructieregel van het Rijk aan de waterschappen, over de regels 

die in de waterschapsverordening moeten worden opgenomen vanwege de Kaderrichtlijn Water. 

Bij het stellen van regels aan lozingsactiviteiten moet het waterschap de artikelen 10 en 11 Krw in 

acht nemen (waarin de gecombineerde aanpak van lozingen en de maatregelen ter bescherming 

van de waterkwaliteit zijn opgenomen). Ook moet iedere waterschapsverordening een 

beoordelingsregel voor omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten bevatten, waarin het 

verband wordt gelegd met de relevante water(beheer)programma’s en het beginsel van geen 

achteruitgang. 

 

Het Bkl bevat ook instructieregels over programma’s. In artikel 4.21 Bkl worden specifieke eisen 

gesteld aan waterprogramma’s. Ten eerste moet het bestuursorgaan bij het opstellen van het 

programma streven naar verbetering van de waterkwaliteit om de zuiveringsinspanning die voor de 

bereiding van drinkwater is vereist te verminderen. Het vaststellende bestuursorgaan beoordeelt 

of de kwaliteit van het water zich op een juiste wijze ontwikkelt ter bescherming van drinkwater-

bronnen. Indien nodig, worden aanvullende maatregelen in het waterprogramma opgenomen. Ten 

tweede wordt de eis gesteld om de achteruitgang van de waterkwaliteit binnen een waterwin-

locatie te voorkomen, waarbij het risico bestaat dat het niveau van zuivering van het onttrokken 

water bij de bereiding van drinkwater moet worden verhoogd. Dit geldt voor alle stoffen die een 

risico kunnen vormen voor de drinkwaterkwaliteit en waarvoor zuivering eventueel nodig is. Het 

gaat om de stoffen van bijlage V Bkl (voor winningen uit oppervlaktewater), stoffen die voorkomen 

in grondwater en opkomende stoffen die een risico zouden kunnen vormen voor de kwaliteit van 

het drinkwater. 

4.2.2.3 Nationale omgevingsvisie 
De nationale omgevingsvisie (NOVI) bevat het langetermijnbeleid van het Rijk voor de fysieke 

leefomgeving. In de NOVI wordt specifiek aandacht geschonken aan de drinkwatervoorziening. Het 

toekomstperspectief 2050 is dat er voldoende water van een goede kwaliteit beschikbaar is en dat 

drinkwaterbedrijven minder maatregelen hoeven te nemen voor het leveren van schoon water. De 

 
52 Ook wel calamiteitenzone genoemd. 
53 Beschermingszones worden in de regel opgenomen in water(beheer)plannen/programma’s. 
54 Ministerie van IenW, Handboek Immissietoets 2019, paragraaf 2.1.4.4. 
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opgave is om Nederland in 2050 weerbaar te hebben gemaakt tegen zoetwatertekorten. De op-

gave bestaat uit bevorderen van de waterbeschikbaarheid door het in stand houden en bevorderen 

van een gezond en evenwichtig (grond-)watersysteem, door cruciale gebruiksfuncties te bescher-

men en het beschikbare water effectief en zuinig te gebruiken. Daarnaast zullen de huidige drink-

waterbronnen worden beschermd en worden aanvullende strategische voorraden en nationale 

grondwaterreserves aangewezen om ook op de lange termijn aan de vraag naar drinkwater te 

voldoen. Het Rijk is systeemverantwoordelijk voor de drinkwater- en zoetwatervoorziening en de 

waterkwaliteit. In de beleidskeuzes van de NOVI is opgenomen dat voor voldoende nieuwe en 

alternatieve bronnen wordt gezorgd om ook in de toekomst over voldoende drinkwater te 

beschikken (prioriteit 4). 

 

De NOVI is vooral zelfbindend voor het Rijk: het Rijk moet uitvoering geven aan de beleidskeuzes. 

Provincies, waterschappen en gemeenten moeten bij het vaststellen van hun eigen omgevings-

visies en programma’s wel rekening houden met de NOVI. Dat vloeit voort uit de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

4.2.2.4 Nationaal waterprogramma 
Waterprogramma’s zijn verplichte programma’s die van groot belang zijn om omgevingswaarden 

en overige doelstellingen ter bescherming van de drinkwaterkwaliteit te behalen. Een water-

programma bevat in ieder geval de maatschappelijke functie drinkwateronttrekking voor wateren 

die worden gebruikt voor de onttrekking van drinkwater. Het betreft wateren waaruit dagelijks 

meer dan 10 m3 water wordt onttrokken of van waaruit water wordt onttrokken voor meer dan 50 

personen. Op grond van artikel 3.9, tweede lid, onder e Ow, is het Rijk verplicht een waterprogram-

ma vast te stellen. In het nationaal waterprogramma wordt deze functie vastgelegd voor rijks-

wateren en worden waterwinlocaties aangewezen die zijn gelegen in een Krw-oppervlaktewater-

lichaam dat in beheer is bij het Rijk. Daarnaast bevat het nationaal waterprogramma de maat-

regelen die nodig zijn om de omgevingswaarden voor die locaties te behalen.  

4.2.2.5 Rijksregels over milieubelastende activiteiten 
De regels over milieubelastende activiteiten zijn opgenomen in hoofdstuk 2 tot en met 5 van het 

Bal. Deze hoofdstukken bevatten zowel algemene regels als de aanwijzing van vergunningplichtige 

gevallen. Bedrijven die binnen de reikwijdte van het Bal vallen zijn gebonden aan een informatie- of 

meldplicht voorafgaand aan de start of een wijzing van een activiteit. De informatieplicht is 

geregeld in hoofdstuk 3 Bal. Voor bepaalde activiteiten geldt een meldplicht op grond van hoofd-

stuk 4 Bal. Laatstgenoemde plicht weegt zwaarder, omdat het bij een meldplicht verboden is de 

activiteit te verrichten zolang de meldingstermijn niet is verstreken. Drinkwaterbedrijven vallen 

onder de categorie nutssector en industrie en zijn geregeld in paragraaf 3.4.1 Bal.  

 

In beginsel zijn de algemene regels van het Bal zo bedoeld dat in het gros van de gevallen de 

belangen van het Bal voldoende worden geborgd. Wanneer aanvullende bescherming noodzakelijk 

wordt geacht, kan het bevoegd gezag met maatwerk hierin voorzien. Maatwerk kan voor bijna alle 

regels van hoofdstuk 3 tot en met 5 Bal worden gebruikt. De bepalingen over de aanwijzing van 

lozingsactiviteiten en milieubelastende activiteiten en over meldingen zijn van aanvullend 
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maatwerk uitgesloten. Daarnaast is maatwerk voor een aantal specifieke paragrafen van het Bal 

niet mogelijk wegens de doorwerking van het Europees recht.  

 

Uit het Bal volgt wie bevoegd gezag is voor het stellen van maatwerkvoorschriften en meldingen. 

Wie bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten is ergens 

anders geregeld, namelijk in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit. De beoordelingsregels voor de 

omgevingsvergunning zijn terug te vinden in hoofdstuk 8 Bkl. Aan de hand van de bepalingen in dit 

hoofdstuk wordt getoetst of een milieubelastende activiteit aanvaardbaar is. Daarbij moeten in 

ieder geval de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bijlage XVIII Bkl bevat de infor-

matiedocumenten die in acht moeten worden genomen bij de beoordeling van een omgevings-

vergunning voor milieubelastende activiteiten. 

4.2.2.6 Rijksregels over wateractiviteiten 
Voor veel wateractiviteiten zijn in het Bal regels gesteld, maar ook in de provinciale omgevings-

verordening en de waterschapsverordening zal veel geregeld worden. De hoofdstukken 2 tot en 

met 5 van het Bal regelen ook de algemene regels en vergunningplichten voor lozingsactiviteitein 

van de bedrijfstakken waarvoor de milieubelastende activiteiten zijn geregeld. De lozingsactivi-

teiten betreffen lozingen van deze bedrijven in rijks- en regionale wateren. Lozingen die niet 

afkomstig zijn van milieubelastende activiteiten als bedoeld in de hoofdstukken 2 t/m 5 Bal, 

worden voor rijkswateren geregeld in hoofdstuk 6 en 7 van het Bal. Voor regionale wateren 

worden hierover regels in de waterschapsverordening opgenomen.   

 

Voor lozingen op rijkswateren is Rijkswaterstaat bevoegd en voor regionale wateren het water-

schap. Wanneer er twee of meer lozingsactiviteiten plaatsvinden waarbij zowel op rijkswater als 

regionaal water wordt geloosd, wordt één vergunning verleend. Hier geldt in beginsel de hoofd-

regel dat het laagste bestuursorgaan bevoegd gezag is. Ook hier gelden de beoordelingsregels van 

hoofdstuk 8 Bkl.  

 

Naast lozingsactiviteiten regelt het Rijk ook enkele wateronttrekkingsactiviteiten. In paragraaf 6.2.3 

zijn de wateronttrekkingsactiviteiten uit de rijkswateren (anders dan de Noordzee) geregeld. Dit 

betreft zowel het onttrekken van oppervlaktewater als het onttrekken van grondwater binnen de 

gebieden die in waterkwantiteitsbeheer bij het Rijk zijn. Voor grootschalige onttrekkingen is een 

omgevingsvergunning vereist. De grenzen voor de vergunningplicht verschillen per type water 

(1.800 m3/u bij brakke wateren en 100 m3/u bij overige wateren). Daarnaast bevat hoofdstuk 16 

de vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen voor de drinkwaterwinning en voor groot-

schalige industriële onttrekkingen. Voor deze vergunning is de provincie het bevoegd gezag. De 

beoordelingsregels voor wateronttrekkingsactiviteiten staan in afdeling 8.9 Bkl. 

 

Geen specifieke regeling voor wateronttrekkingen uit de Noordzee  

Het Rijk heeft wateronttrekkingsactiviteiten uit de Noordzee niet expliciet geregeld. De reden 

hiervoor is dat het onttrekken van water uit de Noordzee vooralsnog niet of nauwelijks plaatsvindt. 

Wel geldt de specifieke zorgplicht van art. 7.6 Bal en kunnen er eventueel maatwerkvoorschriften 

worden gesteld. 
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4.2.2.7 Monitoringsregels van het Rijk 
In paragraaf 10.2.2 van het Bkl zijn regels gesteld over de uitvoering van monitoring voor onder 

andere de Krw, Gwr en RPS. Deze verplichte monitoring vloeit voort uit artikel 20.4 in samenhang 

met 20.2 van de Ow. De monitoringsregels uit de Krw en Gwr zijn geïmplementeerd in de 

monitoringsregels over oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in paragraaf 2.2.2 Bkl. De 

omgevingswaarden voor de waterkwaliteit in het Bkl worden door monitoring bewaakt en zijn 

onderworpen aan een beoordeling of aan de waarden wordt voldaan. Niet voor alle doelstellingen 

van de Europese richtlijnen zijn omgevingswaarden vastgesteld. Artikel 20.1, derde lid, Ow biedt de 

mogelijkheid om andere parameters vast te stellen. Ook deze parameters worden door monitoring 

bewaakt en beoordeeld. Zo worden ook het vereiste van geen achteruitgang en verbetering van de 

kwaliteit vanwege vermindering van de zuiveringsinspanning bewaakt door monitoring. 

4.2.2.8 Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit en Analyse microbiologische veiligheid drinkwater 
Voor de winning, zuivering en levering van drinkwater zijn wettelijke regels gesteld in, onder 

andere, de Drinkwaterwet (hierna: Dww) en het Drinkwaterbesluit. De Dww valt buiten de 

integratie van de Omgevingswet en zal als afzonderlijke wet blijven bestaan. Het doel van de Dww 

is de waarborging van drinkwater op een maatschappelijke verantwoorde wijze ter bevordering 

van de volksgezondheid. Artikel 2 Dww bevat de zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de 

openbare drinkwatervoorziening en geldt als dwingende reden van groot openbaar belang bij de 

uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden door alle bestuursorganen die direct of 

indirect invloed uitoefenen op de openbare drinkwatervoorziening. Als alternatieve bronnen voor 

de openbare drinkwatervoorziening worden gebruikt, is die zorgplicht ook van toepassing en zullen 

overheden dus maatregelen moeten nemen om de winning uit die alternatieve bronnen duurzaam 

veilig te stellen. 

 

Een drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de feitelijke levering van voldoende en deugdelijk 

drinkwater aan consumenten binnen het distributiegebied van het bedrijf. De zorg die drinkwater-

bedrijven dragen voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater met het oog op de volksgezond-

heid is uitgewerkt in artikel 21 en 32 Dww. Uit deze bepalingen volgt dat een drinkwaterbedrijf 

zorgdraagt voor het ter beschikking stellen van voldoende deugdelijk drinkwater dat niet kan leiden 

tot nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. In hoofdstuk 3 en 5 van het Drinkwaterbesluit is 

deze zorgplicht verder uitgewerkt door middel van kwaliteitseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op de 

Europese Drinkwaterrichtlijn en betreffen zowel de kwaliteit van het drinkwater als de leverings-

zekerheid.  

 

Artikel 12 tot en met 14 van het Drinkwaterbesluit hebben betrekking op de kwaliteit van het 

drinkwater en de wijze waarop de toetsing plaatsvindt. Zo volgt uit artikel 13 van het Drinkwater-

besluit dat het drinkwaterbedrijf moet zorgen dat het drinkwater op het leverings- en het tappunt 

voldoet aan de in het Drinkwaterbesluit gestelde eisen ter waarborging van de microbiologische 

betrouwbaarheid van drinkwater. Deze kwaliteitseisen zijn te vinden in de tabellen van de bij het 

besluit behorende bijlage A. Een drinkwaterbedrijf is niet verantwoordelijk wanneer de oorzaak 

van het niet-voldoen aan de kwaliteitseisen ligt in een op het leidingnet aangesloten woning-

installatie, collectief leidingnet, collectieve watervoorziening of andere op het leidingnet aangeslo-

ten installatie. In de bijlage van het Drinkwaterbesluit zijn niet voor alle micro-organismen 

maximumwaarden opgenomen. Voor bepaalde micro-organismen moet een risicoanalyse worden 
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uitgevoerd, omdat het niet mogelijk is om met de huidige technieken de concentraties op dat 

niveau te meten. De wijze waarop een risicoanalyse wordt uitgevoerd is uitgewerkt in de 

Inspectierichtlijn 5318 ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’. Hierbij is het uitgangspunt 

dat de infectierisicoschatting een afweging moet zijn tussen de bescherming van de volksgezond-

heid en maatschappelijke kosten. De analyse wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit 

van de bron en de effectiviteit van de zuivering. Deze analyse wordt uitgevoerd voor drinkwater 

dat uit oppervlaktewater wordt geproduceerd, maar een kwantitatieve risicoanalyse is ook 

mogelijk voor kwetsbare grondwaterwinningen wanneer dat nodig is en, in het verlengde daarvan, 

ook voor alternatieve bronnen. 

 

Preventieladder uit Beleidsnota drinkwater. Schoon drinkwater voor nu en later (IenW 2014) 

In Nederland geldt de basisregel: kies de meest geschikte grondstof die beschikbaar is. Dit heeft tot nu  

toe geleid tot het gebruik van goed beschermd grondwater en inzet van zanderige bodem als effectieve 

barrière tegen micro-organismen. Deze basisregel moet worden gevolgd bij de aanleg van nieuwe 

drinkwaterwinningen. 

Ten behoeve van een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening introduceert het Rijk hier  

de ‘preventieladder’, die zal worden gehanteerd bij het bepalen van te nemen maatregelen gericht  

op bescherming van de bronnen:  

▪ Voorkomen dat verontreinigingen of risico’s ontstaan 

(preventie);  

▪ Voorkomen dat verontreinigingen in het milieu terecht-

komen en zich daar kunnen verspreiden (aanpak aan de 

bron);  

▪ Voorkomen dat milieuverontreinigingen de innamepunten 

bij drinkwaterbronnen bereiken (beheersen, interceptie);  

▪ Verontreiniging eruit halen (extra zuivering), bijmengen 

van water van elders, stopzetten of realloceren van 

winningen.  

Indien mogelijk: deze extra zuivering op termijn weer  

afbouwen door in te blijven zetten op adequate 

maatregelen eerder in de keten.  

4.2.3 Provincie 

4.2.3.1 Omgevingsvisie 
Net als het Rijk zullen provincies ook omgevingsvisies vaststellen. De provinciale omgevingsvisies 

(POVI) gaan in ieder geval in op de taken die de provincie heeft, waaronder de bescherming van 

grondwater dat bestemd is voor de openbare drinkwaterwinning. De POVI is zelfbindend; 

provincies zullen de beleidskeuzes van de POVI vertalen in hun programma’s (zoals het regionaal 

waterprogramma) en in regels in de omgevingsverordening.  

4.2.3.2 Afwijkende en aanvullende omgevingswaarden 
De omgevingswaarden van het Rijk voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit vloeien voort uit 

Europese richtlijnen. Provincies zijn bevoegd aanvullende of afwijkende (strengere) omgevings-

waarden vast te stellen in de omgevingsverordening. Op deze manier krijgen provincies extra 

ruimte om vorm te geven aan regionale kwaliteitsambities. 
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4.2.3.3 Regionaal waterprogramma 
Ook provincies zijn verantwoordelijk voor het behalen van de Krw-doelen. Op grond van artikel 3.8, 

tweede lid, Ow is de provincie verplicht een waterprogramma vast te stellen ter uitvoering van 

onder andere de Krw. In het regionaal waterprogramma worden waterwinlocaties aangewezen die 

zijn gelegen in een Krw-oppervlaktewaterlichaam of een grondwaterlichaam. Daarnaast wordt in 

het programma in ieder geval de maatschappelijke functie drinkwateronttrekking voor regionale 

wateren vastgelegd die worden gebruikt voor de onttrekking van voor menselijke consumptie 

bestemd water (art. 4.4 Bkl).  

4.2.3.4 Omgevingsverordening 
Provincies hebben de taak om de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermings-

gebieden te beschermen in verband met de winning van onder andere drinkwater. Deze 

provinciale taak is neergelegd in artikel 2.18, eerste lid, onder c, Ow. Op grond van artikel 7.11 Bkl 

worden bij omgevingsverordening regels gesteld ter invulling van deze taak. Om grondwater te 

beschermen is het van belang dat aan een locatie de functie van grondwaterbeschermingsgebied 

wordt toegedeeld. Hier gelden vervolgens de regels van de omgevingsverordening die betrekking 

kunnen hebben op de activiteiten van burgers en bedrijven in deze gebieden. De omgevingsveror-

dening is een vertaling in concrete regels van hetgeen is bepaald in de provinciale omgevingsvisie. 

Provincies kunnen verschillende instrumenten gebruiken om bij omgevingsverordening concrete 

regels te stellen ter bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden, zoals algemene regels (al 

dan niet met maatwerkmogelijkheden of meldplichten) of een vergunningplicht. Ook kan de 

provincie er voor kiezen om de nodige regels in het gemeentelijk omgevingsplan vast te laten 

leggen via een instructieregel. Provincies zijn vrij in de keuze van de aard van regels en kunnen zelfs 

besluiten de verschillende instrumenten te combineren.   

 

Instructieregels van de provincie  

Provincies hebben de mogelijkheid om drinkwatervoorzieningen te beschermen door invloed uit te 

oefenen op het gemeentebestuur of het waterschapsbestuur door middel van instructieregels. 

Instructieregels zijn regels die gaan over de uitoefening van bevoegdheden door die bestuurs-

organen, zoals het vaststellen van een omgevingsplan of waterschapsverordening of het verlenen 

van omgevingsvergunningen. Het belangrijkste verschil tussen rechtstreeks werkende regels over 

activiteiten van burgers en bedrijven in de omgevingsverordening en instructieregels over omge-

vingsplannen en waterschapsverordeningen zit in de bevoegdheid voor vergunningverlening, toe-

zicht en handhaving (VTH). Als de provincie rechtstreeks werkende regels over activiteiten stelt, is 

de provincie zelf bevoegd gezag voor VTH. Als de provincies kiest voor instructieregels over het 

omgevingsplan of de waterschapsverordening, zijn gemeenten en waterschappen bevoegd gezag 

voor VTH.  

 

Maatwerk  

In het Bal is het op grond van artikel 2.12 mogelijk gemaakt om bij omgevingsverordening generiek 

geldende maatwerkregels te stellen. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is aanvullende regels te 

stellen aan bepaalde activiteiten die verder gaan dan de milieuregels in het Bal. Deze maatwerk-

regels gelden voor milieubelastende activiteiten die algemeen geregeld of vergunningplichtig zijn. 

Daarnaast is het mogelijk om op grond van artikel 2.13 Bal een individueel maatwerkvoorschrift te 
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stellen. Ook volgt uit artikel 2.14 Bal dat een aanvullende meldingsplicht in het leven kan worden 

geroepen. 

 

Vergunningplicht 

Bij omgevingsververordening kan op grond van artikel 2.15 Bal een aanvullende vergunningplicht 

worden opgenomen voor milieubelastende activiteiten. Daarbij kunnen er ook aanvullende regels 

in de omgevingsverordening worden opgenomen ter invulling van de vergunningplicht voor milieu-

belastende activiteiten op grond van het Bal. Denk aan extra beoordelingsregels en aanvullende 

bepalingen over de vergunningsvoorschriften. Hiermee zou een provincie bijvoorbeeld een 

beschermingszone in oppervlaktewater of op het aangrenzende land kunnen instellen. Het instel-

len van een beschermingszone is van belang voor de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen en 

de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. In het Bkl zijn hier geen regels voor opgenomen, omdat 

de betrokken partijen (waterbeheerders, provincies, gemeenten) in principe voldoende instrumen-

ten hebben om dit op een juiste wijze te regelen. Toch zouden provincies bepaalde activiteiten 

vergunningplichtig kunnen maken met het oog op het vervullen van haar taken met betrekking tot 

de bescherming van de waterwinning. 

 

Als de provincie in de omgevingsverordening een aanvullende vergunningplicht opneemt, is zij ook 

zelf bevoegd gezag voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Dat wijkt af van 

het huidige recht; volgens de Wet milieubeheer is de gemeente bevoegd gezag voor de regels die 

in de provinciale milieuverordening worden opgenomen over bedrijven. 

4.2.4 Gemeente 

4.2.4.1 Omgevingsvisie 
Gemeente moeten hun omgevingsvisie uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

hebben vastgesteld. Het is te verwachten dat in de gemeentelijke omgevingsvisies (GOVI) ook 

aandacht wordt besteed aan de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. 

Gemeenten zullen bij het vaststellen van hun omgevingsvisie ook rekening houden met de 

beleidskeuzes die het Rijk en de provincie op dit gebied hebben gemaakt. 

4.2.4.2 Afwijkende of aanvullende omgevingswaarden 
De omgevingswaarden van het Rijk voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit vloeien voort uit 

Europese richtlijnen. Gemeenten zijn niet bevoegd om afwijkende of aanvullende strengere 

omgevingswaarden te stellen. Die bevoegdheid rust alleen bij de provincies (zie art. 2.9 Bkl).  

4.2.4.3 Omgevingsplan 
Ook gemeenten hebben de mogelijkheid regels te stellen ter bescherming van de drinkwatervoor-

zieningen. Uit artikel 4.2 Ow volgt dat het omgevingsplan in ieder geval voor het gehele grond-

gebied van de gemeente de regels bevat die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling 

van functies aan locaties. Uit artikel 5.37 Bkl volgt dat gemeenten bij het opstellen van een 

omgevingsplan rekening moeten houden met het waterbelang, oftewel de watertoets. De bescher-

ming van de waterkwaliteit ten behoeve van drinkwaterwinning vormt een integraal onderdeel van 

de watertoets.  
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In hoofdstuk 3 van het Bal zijn alle milieubelastende activiteiten aangewezen waarvoor het Rijk 

regels heeft gesteld. Bij omgevingsplan kunnen extra meldplichten7 worden ingesteld en 

maatwerkregels worden vastgesteld over in het Bal geregelde milieubelastende activiteiten. In 

tegenstelling tot provincies, ontlenen gemeenten de bevoegdheid tot het vaststellen van een 

aanvullende vergunningplicht niet aan het Bal. Artikel 5.1, eerste lid, onder a, Ow regelt dat het 

verboden is zonder omgevingsvergunning een omgevingsactiviteit te verrichten. Dit houdt in dat 

van iedere omgevingsplanregel kan worden afgeweken via een omgevingsvergunning. Door een 

activiteit in het omgevingsplan te verbieden, wordt er automatisch een vergunningplicht in het 

leven geroepen (dit wordt de buitenplanse omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 

genoemd). Zo zouden gemeenten bijvoorbeeld een vergunningplicht kunnen instellen voor 

industriële activiteiten in de omgeving van kwetsbare grondwaterlichamen. 

4.2.5 Waterschap 

4.2.5.1 Waterbeheerprogramma 
Het waterschap heeft de plicht een waterbeheerprogramma vast te stellen voor de watersystemen 

die het beheert. Hierbij moet rekening worden gehouden met de regionale waterprogramma’s van 

provincies. De waterbeheerprogramma’s bevatten onder meer de maatregelen in regionale 

watersystemen om aan de doelen van de Krw en de Gwr te voldoen. 

4.2.5.2 Waterschapsverordening 
Een waterschapsverordening reguleert activiteiten met gevolgen voor het watersysteem en voor 

de zuiveringtechnische werken die door het waterschap worden beheerd. De regels over 

activiteiten kunnen, naast de altijd geldende zorgplichten, de vorm krijgen van algemene regels, 

informatieplichten, meldingsplichten en vergunningplichten. Op grond van artikel 4.2 Ob is het 

waterschap het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningaanvragen voor de meeste 

wateractiviteiten. Het betreft onder andere lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam 

dat onderdeel is van een regionaal watersysteem en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch 

werk. Waterschappen kunnen in de verordening voor de lozingsactiviteiten die in hoofdstuk 2 tot 

en met 5 Bal zijn geregeld een aanvullende vergunningplicht, aanvullende meldplicht of 

maatwerkregels opnemen. Regels over grondwateronttrekkingen worden in de verordening 

opgenomen voor zover de provincie niet bevoegd is. Dat betreft dus alle grondwateronttrekkingen 

anders dan de onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening en grootschalige industriële 

onttrekkingen (zoals aangewezen in hoofdstuk 16 van het Bal). 

4.3 Beschermingsregime per kansrijke bron 

4.3.1 Brak grondwater 
Onder het stelsel van de Omgevingswet zijn de bescherming van de kwaliteit van grondwater en 

het aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden uitgebreid geregeld. De provincie moet in de 

omgevingsverordening deze grondwaterbeschermingsgebieden aanwijzen en de nodige regels 

stellen ter bescherming van de grondwaterkwaliteit. Zoet grondwater is één van de belangrijkste 

bronnen voor het winnen van water voor menselijke consumptie. Toch blijkt uit de definitie van 
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grondwater niet dat de taak van de provincie zich enkel beperkt tot zoet grondwater. Uit de (aan 

de Krw ontleende) definitie blijkt namelijk dat hieronder het water wordt verstaan dat zich onder 

het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of 

ondergrond staat.55 Brak grondwater valt dus binnen de reikwijdte van deze begripsbepaling. Dit 

houdt in dat alle regels met betrekking tot grondwaterbescherming ook van toepassing zijn op brak 

grondwater als alternatieve drinkwaterbron.56  

 

Dus dat betekent dat:  

▪ de omgevingswaarden voor grondwaterwaterlichamen (artikel 2.13 en 2.14 Bkl) ook voor brak 

grondwater gelden (NB: dit zijn de omgevingswaarden voor alle grondwaterlichamen, er 

gelden geen specifieke omgevingswaarden voor grondwaterlichamen die gebruikt worden 

voor drinkwaterwinning); 

▪ de instructieregel in het Bkl aan provincies over grondwaterbescherming met het oog op de 

waterwinning geldt – mogelijk kan daarbij in een lichter beschermingsregime worden 

voorzien, omdat er sowieso geavanceerde zuivering nodig is;  

▪ de waterbeheerprogramma’s van provincie en waterschap ook moeten ingaan op winningen 

uit brak grondwater; en  

▪ de relevante regels in de omgevingsverordening en (via provinciale instructieregels) eventueel 

het omgevingsplan en de waterschapsverordening gelden. 

Voor dit onderzoek ligt de focus op het mogelijke beschermingsregime voor, in dit geval, brak 

grondwater. Bij de winning van brak grondwater resteert, door omgekeerde osmose, brijn waar 

ook weer de nodige juridische aspecten aan vastzitten. Deze vallen echter niet binnen de reikwijdte 

van dit onderzoek.57 

4.3.2 Hemelwater / neerslag 
Bij het gebruik van hemelwater voor het bereiden van drinkwater moet onderscheid worden ge-

maakt tussen de bedrijven die het drinkwater bereiden en de burgers of bedrijven die activiteiten 

verrichten die de kwaliteit van het op te vangen of opgevangen hemelwater kunnen aantasten.  

 

In het Bal zijn regels gesteld voor drinkwaterbedrijven, zie paragraaf 3.4.1 Bal. Het bereiden van 

drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening is aangewezen als een milieubelastende 

activiteit waarop de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal van toepassing zijn. Het Bal maakt 

daarbij geen onderscheid naar de herkomst van het water. Ook bedrijven die hemelwater gebrui-

ken voor de bereiding van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening, vallen onder de 

reikwijdte van het Bal. Er moet nadrukkelijk wel sprake zijn van “openbare drinkwatervoorziening”. 

Bedrijven (of zelfs burgers) die hemelwater gebruiken om in de eigen behoefte aan drinkwater te 

voorzien (de decentrale systemen), vallen dus niet onder de aanwijzing in het Bal.  

 

Voor het bereiden van drinkwater zijn geen specifieke algemene regels opgenomen in het Bal; er 

 
55 Bijlage bij artikel 1.1 Ow, onderdeel A. 
56 Zie ook hoofdstuk 3 waaruit blijkt dat de Krw evenmind onderscheidt tussen zoet en zout/brak. 
57 Zie hierover uitvoerig: COASTAR, Bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet 

water in de (brakke) ondergrond, uitgevoerd door Sterk Consulting, Colibri Advies en KWR, in opdracht van 

de Provincie Zuid-Holland, juni 2018. Te downloaden via: https://library.kwrwater.nl/publication/56131056/. 

https://library.kwrwater.nl/publication/56131056/
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gelden alleen enkele algemene regels voor bijkomende activiteiten zoals het tanken van voertuigen 

en het opslaan van stoffen. En er geldt een vergunningplicht voor zover er bij het bereiden van 

drinkwater op oppervlaktewater wordt geloosd (met name spoelwater). Verder moeten drink-

waterbedrijven de specifieke zorgplicht van art. 2.11 Bal in acht nemen. Tot die specifieke zorg-

plicht behoort ook het nemen van alle passende preventieve maatregelen voor het beschermen 

van de gezondheid (art. 2.11 lid 2 onder b Bal).   

 

Drinkwaterbedrijven in de Drinkwaterwet 
Levering van drinkwater is volgens de Drinkwaterwet in principe voorbehouden aan 

drinkwaterbedrijven. Andere bedrijven mogen dus niet zomaar drinkwater leveren aan 

consumenten. Er zijn wel enkele uitzonderingen (zie art. 4 Drinkwaterwet), bijvoorbeeld voor 

bungalowparken en volkstuincomplexen met een collectief leidingnet. 

 

In de omgeving van de locatie waar hemelwater wordt opgevangen voor de bereiding van 

drinkwater, kunnen activiteiten van burgers en bedrijven plaatsvinden die tot negatieve gevolgen 

leiden voor de kwaliteit van dat hemelwater, zoals luchtverontreiniging. Deels kan het om 

bedrijven gaan die milieubelastende activiteiten verrichten waarop hoofdstuk 2 tot en met 5 van 

het Bal van toepassing is. In dat geval geldt voor die bedrijven ook de specifieke zorgplicht, inclusief 

de verplichting om alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid te 

treffen. Voor andere bedrijven en voor burgers zijn de hoofdstukken 2 t/m 5 Bal niet van 

toepassing. Die bedrijven en burgers hebben voor hun milieubelastende activiteiten alleen te 

maken met regels in het omgevingsplan. Via de zogeheten bruidsschat (voormalige rijksregels die 

niet terugkeren in het nieuwe stelsel) wordt aan ieder omgevingsplan bij inwerkingtreding van de 

Omgevingswet van rechtswege een specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten 

toegevoegd, die identiek is aan de specifieke zorgplicht van art. 2.11 Bal. Ook voor die bedrijven en 

burgers geldt dus dat zij alle passende preventieve maatregelen moeten nemen ter bescherming 

van de gezondheid. Voor zover de milieubelastende activiteiten een negatieve invloed kunnen 

hebben op de kwaliteit van hemelwater dat wordt gebruikt voor de drinkwaterwinning, moeten 

dus passende preventieve maatregelen worden genomen om die negatieve invloed te beperken.  

 

Nu kan van burgers en bedrijven niet zonder meer verwacht worden dat zij op de hoogte zijn van 

het feit dat hun activiteiten van invloed zijn op de bereiding van drinkwater uit hemelwater. Het is 

daarom lastig om die burgers en bedrijven rechtstreeks aan te spreken op overtreding van de 

specifieke zorgplicht van het Bal of het omgevingsplan. Het is daarom beter om instrumenten in te 

zetten ter verduidelijking van de strekking van de specifieke zorgplicht. Dit kan door middel van het 

opnemen van gebiedsgerichte (maatwerk)regels in het gemeentelijk omgevingsplan of, waar het 

slechts een beperkt aantal burgers of bedrijven betreft, het stellen van maatwerkvoorschriften. In 

de meeste gevallen zal de gemeente bevoegd gezag zijn voor die maatwerkvoorschriften. Ook 

wanneer de gevolgen van activiteiten van burgers of bedrijven zich uitstrekken tot buiten het 

grondgebied van de gemeente waar de activiteiten worden verricht, zijn regels mogelijk. Uit artikel 

2.2, eerste lid, Ow, volgt dat bestuursorganen hun taken en bevoegdheden op grond van de wet op 

een doelmatige en doeltreffende wijze uitoefenen en daarbij rekening houden met de taken en 

bevoegdheden van andere bestuursorganen. Dit wil zeggen dat een alternatieve bron in de ene 

gemeente kan leiden tot maatregelen ter bescherming van het drinkwater in het omgevingsplan 

van een nabijgelegen gemeente. 



                     
 

 

 - 47 -  

 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is extra aandacht nodig voor de monitoring en een robuuste 

zuivering (nb: hemelwater valt niet binnen de reikwijdte van de Krw, zie hoofdstuk 3). Bij centrale 

systemen die door drinkwaterbedrijven worden geëxploiteerd, is dat via de eisen van de Drink-

waterwet geborgd. Decentrale systemen vallen echter niet onder de Drinkwaterwet. Het stelsel 

van de Omgevingswet biedt geen mogelijkheden om monitoring en een robuuste zuivering af te 

dwingen bij decentrale systemen. De Omgevingswet is immers gericht op het beschermen en 

verbeteren van de fysieke leefomgeving, niet op het beschermen van mensen tegen de gevolgen 

van slecht (uitgevoerd) onderhoud, nalaten van monitoring (niet weten of de zuivering nog goed 

werkt) of ongeïnformeerd doe-het-zelven bij decentrale drinkwaterwinning. 

 

Wat betreft drinkwaterbedrijven die hemelwater gebruiken voor de bereiding van drinkwater 

betekent dit dus dat:  

▪ de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 Bal van toepassing is; en  

▪ de algemene regels en vergunningplicht van paragraaf 3.4.1 Bal van toepassing zijn.  

Wat betreft andere (vervuilende) milieubelastende activiteiten betekent dit dat:  

▪ gebiedsgerichte regels over emissiebeperking kunnen worden opgenomen in het 

omgevingsplan;  

▪ regels over een verplichte aansluiting op een hemelwaterleiding voor de drinkwaterproductie 

kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan; en 

▪ emissiebeperkende regels kunnen worden opgenomen in maatwerkvoorschriften. 

4.3.3 Zeewater 
In de Omgevingswet wordt een oppervlaktewaterlichaam gedefinieerd als een samenhangend 

geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de 

bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna.9 De zee is ook een oppervlaktewater-

lichaam, net als de binnenwateren. Er is daarom in principe geen onderscheid tussen de wijze 

waarop drinkwaterwinning uit de zee en drinkwaterwinning uit de zoete oppervlaktewater-

lichamen wordt gereguleerd. Ook de Krw kent hier geen onderscheid (zie hoofdstuk 3). 

 

Dit betekent dat de omgevingswaarden voor oppervlaktewater dat wordt onttrokken op een 

waterwinlocatie ook van toepassing zijn op de zee. In de Krw en in het Bkl wordt immers geen 

uitzondering gemaakt voor waterwinlocaties in zee. Het is echter niet mogelijk om aan alle 

omgevingswaarden te voldoen. Bijlage V bij het Bkl bevat ook omgevingswaarden voor natrium en 

chloride (resp. 120 mg/l en 150 mg/l). Het natuurlijke zoutgehalte in de zee is vele malen hoger dan 

deze waarden. Kennelijk hebben de Europese en nationale wetgevers niet voorzien dat er ook 

water uit de zee kan worden onttrokken voor gebruik als drinkwater.  

 

Verder zullen op grond van art. 4.10 Bkl in het nationaal waterprogramma alle waterwinlocaties in 

zee moeten worden aangewezen (net zoals dat gebeurt voor de winninglocaties in de rijksmeren 

en grote rivieren), en moeten in het nationaal waterprogramma maatregelen worden opgenomen 

om de omgevingswaarden voor water dat wordt onttrokken op deze waterwinlocaties te behalen. 
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In lijn met de Krw gelden de eisen aan waterwinlocaties in zee alleen voor de kustwateren, bedoeld 

in artikel 2, onderdeel 7, van de Krw. Onder kustwateren valt het deel van de zee dat is gelegen aan 

de landzijde van de lijn waarvan elk punt zich bevindt op een afstand van een internationale zee-

mijl, oftewel 1825 meter, gemeten zeewaarts vanaf de laagwaterlijn. De laagwaterlijn is de diepte-

lijn van nul meter, zoals aangegeven op de grootschalige Nederlandse zeekaarten. Waar geheel of 

gedeeltelijk binnen de afstand van de laagwaterlijn een natuurlijk gevormde, bij eb droogvallende 

bodemverheffing is gelegen die bij hoogtij onder water komt, wordt er gemeten vanaf het 

dichtbijgelegen punt van de laagwaterlijn van die bodemverheffing.  

 

Aangezien de zee in beheer is bij het Rijk, zullen activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 

kwaliteit van het zeewater ter plaatse van de waterwinlocaties met name in de rijksregelgeving 

moeten worden geregeld. Op dit moment zijn er in het Bal geen specifieke regels opgenomen over 

activiteiten rond waterwinlocaties op zee (en overigens ook niet voor waterwinlocaties in de zoete 

rijkswateren). Wel geldt de specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten in de Noordzee (art. 7.6 

Bal). Op grond hiervan moet ieder die deze activiteiten verricht alle passende preventieve maat-

regelen ter bescherming van de gezondheid en het milieu (waaronder de zee zelf) nemen. Mocht 

het nodig zijn, dan kan Rijkswaterstaat deze specifieke zorgplicht nader invullen met een maat-

werkvoorschrift op grond van art. 7.7 Bal. Verder kan de kwaliteit van het zeewater ter plaatse van 

een waterwinlocatie worden beïnvloed door stortingsactiviteiten op zee. Deze zijn vergunning-

plichtig op grond van art. 5.1 Omgevingswet, zodat de vergunning kan worden geweigerd als de 

nadelige gevolgen voor de waterwinlocatie te groot zijn, of kunnen voorschriften aan de 

vergunning worden verbonden. 

 

Dus dat betekent dat:  

▪ de omgevingswaarden voor oppervlaktewaterlichamen (artikel 2.10 en 2.12 Bkl) ook voor 

kustwateren gelden; 

▪ de omgevingswaarden voor water onttrokken op een waterwinlocatie in een Krw-oppervlak-

tewaterlichaam (artikel 2.15 Bkl) gelden, voor zover de waterwinlocatie in de kustwateren ligt. 

Aan de omgevingswaarden voor natrium en chloride kan hier echter niet worden voldaan;  

▪ het nationaal waterprogramma moet de aanwijzing van de waterwinlocaties in zee en de 

maatregelen om de omgevingswaarden te halen bevatten;  

▪ Rijkswaterstaat zo nodig maatwerkvoorschriften kan stellen over lozingsactiviteiten op zee en 

vergunningen voor stortingsactiviteiten op zee kan weigeren of daaraan voorschriften kan 

verbinden; en 

▪ voor aanvullende regels specifiek voor zeewaterwinlocaties, het Bal moet worden aangepast. 

4.3.4 Effluent RWZI of ander restwater 
Ook bij deze categorie is het relevant om een onderscheid te maken tussen enerzijds de 

initiatiefnemer die verantwoordelijk is voor het zuiveren van het afvalwater of de productie waarbij 

restwater vrijkomt, en anderzijds milieubelastende activiteiten die een negatieve invloed (kunnen) 

hebben op de kwaliteit van dat water. Zoals eerder besproken, is het bewerken van drinkwater 

voor de openbare drinkwatervoorziening (inclusief andere milieubelastende activiteiten die dit 

bewerken functioneel ondersteunen) aangemerkt als een milieubelastende activiteit. Een 

producent van restwater die dit water opwaardeert tot drinkwater en gaat distribueren, valt ook 
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onder de omschrijving van drinkwaterbedrijf in paragraaf 3.4.1 Bal. Veelal zal die producent ook 

onder een andere categorie van het Bal vallen; dan moet diegene aan beide paragrafen van het Bal 

voldoen. Voor zowel het drinkwaterbedrijf als de producent van restwater geldt in ieder geval de 

specifieke zorgplicht van art. 2.11 Bal. Deze zorgplicht omvat onder andere het treffen van alle 

passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.   

De RWZI is bedoeld voor de zuivering van stedelijk afvalwater, dat door gemeenten wordt ingeza-

meld. Stedelijk afvalwater is per definitie verontreinigd. De behoefte aan aanvullende regels ter 

bescherming van de drinkwaterwinning zal zich met name richten op bijzondere stoffen die niet 

worden afgevangen in het reguliere zuiveringsproces, zoals virussen en andere pathogene micro-

organismen, medicijnresten, (industriele) microverontreinigingen zoals PFAS, wasmiddelen, kleur-

stoffen, röntgencontrastmiddelen, drugs, bodemverontreinigingen en alles wat verder bedoeld en 

onbedoeld in het riool belandt.. Deze aanvullende regels kunnen door gemeenten gebiedsgericht 

worden gesteld in het omgevingsplan. Die regels in het omgevingsplan gelden zowel voor bedrijven 

die al onder het Bal vallen, als voor andere bedrijven en burgers. Voor individuele lozingen kan de 

gemeente maatwerkvoorschriften stellen. 

 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is extra aandacht nodig voor de monitoring en een robuuste 

zuivering. Dit wordt via de eisen van de Drinkwaterwet aan drinkwaterbedrijven geborgd. 

 

Wat betreft bedrijven onder het Bal betekent dit dus dat:  

▪ de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 Bal van toepassing is;   

▪ de algemene regels en vergunningplicht van paragraaf 3.4.1 Bal van toepassing zijn.  

Wat betreft andere (vervuilende) milieubelastende activiteiten betekent dit dat:  

▪ gebiedsgerichte regels over de beperking van lozingen van gevaarlijke stoffen in de riolering 

worden opgenomen in het omgevingsplan;  

▪ individuele regels ter beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen kunnen worden 

opgenomen in maatwerkvoorschriften.  

4.4 Conclusie 
De Ow biedt diverse mogelijkheden voor bestuursorganen om invloed uit te oefenen op de 

bescherming van de kwaliteit van bronnen voor drinkwaterwinning. Zo hebben het Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen allemaal eigen instrumentarium dat zij kunnen gebruiken om aan 

het beschermingsregime voor de bereiding van drinkwater bij te dragen. Dit geldt niet alleen voor 

de bronnen die we nu kennen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen, maar ook voor alter-

natieve bronnen. In de nationale omgevingsvisie (NOVI) is al aangekondigd dat er naar alternatieve 

bronnen gezocht zal worden. De decentrale overheden moeten bij het vaststellen van de eigen 

visies en programma’s rekening houden met de NOVI (op grond van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur). 

 

Brak grondwater en zeewater  

Het stelsel van de Ow kent een verschillend beschermingsregime per kansrijke bron. We hebben 

gezien dat brak grondwater en zeewater binnen de reikwijdte van de begripsbepalingen van 

grondwater en oppervlaktewater vallen. Dit wil zeggen dat omgevingswaarden voor grondwater- 
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en oppervlaktewaterlichamen uit het Bkl ook gelden voor deze alternatieve bronnen. Voor brak 

grondwater zijn eveneens de instructieregels in het Bkl over grondwaterbescherming en relevante 

regels in de omgevingsverordening van toepassing. Dat heeft tot gevolg dat het nationaal water-

programma en de waterbeheerprogramma’s van provincies en waterschappen verplicht moeten 

ingaan op deze alternatieve drinkwaterbronnen, zodra ze worden aangewezen. Het is aan te raden 

dat het Rijk, de provincies en de waterschappen daar nu al op anticiperen, in ieder geval in hoofd-

lijnen. De programma’s voor de periode 2021-2027, die op dit moment worden voorbereid, bieden 

daar een goede kans voor. 

 

Als brak grondwater als alternatieve drinkwaterbron wordt ingezet, zal er ook direct aandacht 

moeten worden besteed aan de verwerking van de reststroom (brijn). Dat is een voorwaarde om 

deze alternatieve bron goed te kunnen gebruiken.58 

 

Voor zeewater geldt dat Rijkwaterstaat eventueel maatwerkvoorschriften kan stellen over 

lozingsactiviteiten op zee en vergunningen voor stortingsactiviteiten op zee kan weigeren of 

daaraan voorschriften kan verbinden. Voor aanvullende regels voor zeewaterwinlocaties zou het 

Bal moeten worden aangepast. 

 

Hemelwater en effluent  

De alternatieve bronnen hemelwater en effluent vallen niet onder de bepalingen van de Krw en 

zijn wat minder makkelijk te plaatsen binnen het stelsel van de Ow, maar toch biedt de wet een 

beschermingsregime. Zo zijn drinkwaterbedrijven die deze bronnen gebruiken voor de bereiding 

van drinkwater gebonden aan de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 Bal. Daarnaast zijn de 

algemene regels en vergunningplicht van paragraaf 3.4.1 Bal (die betrekking heeft op het bewerken 

van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening) van toepassing.  

 

Wat betreft andere (vervuilende) milieubelastende activiteiten kunnen gebiedsgerichte regels over 

emissiebeperking worden opgenomen in het omgevingsplan. Voor hemelwater kunnen daarnaast 

regels over een verplichte aansluiting op een hemelwaterleiding in het omgevingsplan worden 

opgenomen en emissiebeperkende regels worden gesteld door middel van maatwerkvoorschriften. 

Ter bescherming van de effluentkwaliteit is het mogelijk individuele regels in vergunning- of maat-

werkvoorschriften op te nemen ter beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen, voor zover dit 

daadwerkelijk praktisch mogelijk is. Het stellen van regels in het omgevingsplan, het stellen van 

voorschriften en het toezicht op de naleving van die regels en voorschriften vergt wel een 

aanzienlijke inspanning van het bevoegd gezag, omdat het om potentieel veel bedreigende 

activiteiten gaat. Bij de keuze om hemelwater en effluent in te zetten als alternatieve 

drinkwaterbron zal met deze effecten voor het bevoegd gezag rekening moeten worden gehouden.  

 

 
58 Zie voetnoot 57 voor meer (juridische) informatie over brijnlozingen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Belangrijkste conclusies 
Drinkwaterbedrijven zijn weliswaar voorbereid op periodes van droogte, maar de genoemde 

ontwikkelingen maken dat men zich moet voorbereiden op een grotere druk op de drinkwater-

bronnen. De huidige afhankelijkheid van oppervlaktewater en grondwater moet worden vermin-

derd en daarom wordt over (aanvullende) alternatieven nagedacht. In het voorliggende rapport is 

onderzocht welk juridisch beschermingsregime er is voor alternatieve drinkwaterbronnen. Het 

juridisch kader wordt hierbij bepaald door het stelsel van de aanstaande Omgevingswet, daarbij 

rekening houdend met de Kaderrichtlijn water (Krw), de Grondwaterrichtlijn (Gwr), de 

Drinkwaterwet en de (herziene) Drinkwaterrichtlijn.   

 

Selectie van vier alternatieve bronnen 

Uit eerder onderzoek zijn al veel denkbare alternatieven, in meer of mindere mate, onderzocht. 

Geschikte bronnen voor drinkwater zijn relatief goed beschikbaar, goed winbaar met beschikbare 

technieken en van relatief goede kwaliteit. Op basis van deze criteria is ervoor gekozen het 

juridisch onderzoek te beperken tot de volgende bronnen: brak (en zout) grondwater, RWZI-

effluent, zeewater, hemelwater (en, in mindere mate, uitslagwater). Voor enkele van deze bronnen 

is mogelijke inzet voor de bereiding van drinkwater zekerder dan voor andere bronnen. Aan het 

slot van hoofdstuk 2 zijn in tabel 2.1 voor de vier meest kansrijke alternatieven de kansen en 

bedreigingen samengevat. Hieruit valt te concluderen dat de beschreven alternatieven onderling 

verschillen in beschikbaarheid, winbaarheid en kwaliteit. 

 

Europees kader: Krw, Gwr en de (ook herziene) Drinkwaterrichtlijn 

In hoofdstuk 3 zijn de Europese eisen beschreven die worden gesteld aan de bescherming van 

bronnen voor drinkwater èn aan de winning, productie en distributie hiervan. Wat de bescherming 

betreft is de Krw kaderstellend die betrekking heeft op alle oppervlaktewater- en grondwater-

lichamen, waaronder ook zoute kustwateren en brak grondwater. Omdat hemelwater en RWZI-

effluent buiten de reikwijdte van de Krw vallen, is voor deze bronnen geen Krw-beschermings-

regime vereist. Voor drinkwater (een species van ‘voor menselijke consumptie bestemd water’) 

kent de Krw ook specifieke beschermingsbepalingen, waaronder een zuiveringsdoelstelling: 

achteruitgang van de kwaliteit van de winningsbron moet worden voorkomen, teneinde het niveau 

van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen. Hoewel hierover in de 

praktijk wel discussie bestaat, moet de zuiveringsinspanning primair gericht zijn op het voorkómen 

van achteruitgang van de ruwwaterkwaliteit. Vermindering van de zuiveringsinspanning kan 

hiervan het gevolg zijn. In onze optiek betekent dit dat de ruwwaterkwaliteit de referentie vormt. 

Voor oppervlaktewateren zijn RWS dan wel de waterschappen bevoegd gezag. Voor grondwater-

lichamen is het aan de provincies de kwaliteit van het grondwater te bewaken, te monitoren en 

waar nodig maatregelen te nemen. 

 
Naast dat waterwinlocaties voor drinkwaterbereiding een Europees beschermingsregime kennen, 

stelt de Drinkwaterrichtlijn eisen aan de kwaliteit van het uiteindelijke drinkwater en aan de 

leveringszekerheid. Alle bronnen die worden aangewend voor gebruik als drinkwater vallen binnen 

het bereik van de richtlijn. De herkomst van het water en de wijze van levering doen er niet toe. De 

vier geselecteerde alternatieve bronnen (uit hoofdstuk 2) vallen binnen het bereik van deze (en ook 
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de herziene) Drinkwaterrichtlijn. De uiteindelijk te leveren drinkwaterkwaliteit, hoe ook bereid, 

moet altijd aan de drinkwaternormen voldoen. Voor Nederland is hier de Drinkwaterwet kader-

stellend.  

 

Betekenis van de herziene Drinkwaterrichtlijn  

In januari 2021 is de herziene Drinkwaterrichtlijn van kracht geworden. Deze moet binnen twee 

jaar worden omgezet in de nationale wetgeving. In de richtlijn zijn de kwaliteitsnormen voor 

drinkwater geactualiseerd en is er een kosteneffectieve risicogebaseerde benadering voor het 

bewaken van de waterkwaliteit geïntroduceerd. Ook zijn er eisen vastgesteld voor materialen, 

producten en chemicaliën die in contact komen met drinkwater (zoals leidingen). De herziene 

richtlijn heeft betrekking op het hele voorzieningssysteem, daar waar de Krw is beperkt tot 

bescherming van de grondwater- en oppervlaktewaterlichamen. Op termijn moet Nederland 

verplicht een risicogebaseerde benadering voor het hele voorzieningssysteem uitvoeren. Daarnaast 

moet werk worden gemaakt van een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkings-

gebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water. Vanwege de 

relatie met de Krw, en het feit dat in de Krw winningslocaties ook worden beschermd, kan 

Nederland de Krw-programmastructuur gebruiken alsook de in de Omgevingswet opgenomen 

programmaplicht voor het geval omgevingswaarden worden overschreden of dreigen te 

overschrijden. De in drinkwaterland bekende gebiedsdossiers kunnen input bieden voor de 

verplicht te maken programma’s. 

 

Tot het voorzieningssysteem waarop de herziene richtlijn betrekking heeft, horen met name ook 

de onttrekkingsgebieden en onttrekkingspunten. Hier is de relatie met de Krw wel te zien, maar 

tegelijkertijd zijn beide begrippen niet omschreven en dat leidt tot enige onduidelijkheid. Omdat 

volgens de Drinkwaterrichtijn(en) de herkomst van het water (de winningsbron) er niet toe doet, 

lijken ook voor drinkwater te gebruiken hemelwaterbassins en RWZI’s als onttrekkingspunt te 

gelden. Maar de herziene richtlijn heeft het over “onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten” 

wat suggereert dat een onttrekkingpunt altijd in een onttrekkingsgebied is gelegen (zoals bekend 

bij winningen uit oppervlaktewater en grondwater). En een hemelwaterbassin of een RWZI lijkt 

geen onttrekkingspunt te zijn zoals de Drinkwaterrichtlijn bedoelt, tenzij er voor gekozen zou 

worden – in lijn met wat voor grond- en oppervlaktewaterwinlocaties is gedaan – ook ‘hemelwater- 

en effluentbeschermingsgebieden’ aan te wijzen. Bij de ontwikkeling van de herziene 

Drinkwaterrichtlijn lijkt alleen aan oppervlaktewater- en grondwaterwinningspunten te zijn 

gedacht en niet aan andere winningsbronnen. 

 

Beschermingsmogelijkheden in het stelsel van de Omgevingswet 
De Omgevingswet biedt de verschillende overheden diverse mogelijkheden voor de bescherming 

van de kwaliteit van bronnen voor drinkwaterwinning. Dit geldt niet alleen voor de bestaande 

bronnen (oppervlaktewater- en grondwaterlichamen), maar ook voor alternatieve bronnen. 

 

Het stelsel van de Ow kent een verschillend beschermingsregime per kansrijke bron. Omdat brak 

grondwater en zeewater ook tot de Krw-grondwater- en oppervlaktewaterlichamen behoren, 

betekent dit dat de hiervoor gestelde omgevingswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl) ook gelden voor deze alternatieve bronnen. Voor brak grondwater zijn eveneens de instructie-

regel in het Bkl over grondwaterbescherming en relevante regels in de omgevingsverordening van 
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toepassing. Bovendien moeten het nationaal waterprogramma en de waterbeheerprogramma’s 

van provincies en waterschappen ingaan op deze alternatieve drinkwaterbronnen, zodra ze worden 

aangewezen. Voor zeewater geldt dat Rijkwaterstaat eventueel maatwerkvoorschriften kan stellen 

over lozingsactiviteiten op zee en vergunningen voor stortingsactiviteiten op zee kan weigeren of 

daaraan voorschriften kan verbinden. Voor aanvullende regels voor zeewaterwinlocaties zou het 

Bal moeten worden aangepast. 

 

Hemelwater en RWZI-effluent vallen niet onder de bepalingen van de Krw en zijn wat minder 

gemakkelijk te plaatsen binnen het stelsel van de Ow. Maar de wet biedt ook hier een bescher-

mingsregime. Zo zijn drinkwaterbedrijven die deze bronnen gebruiken voor de bereiding van drink-

water gebonden aan de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 Bal. Daarnaast zijn de algemene 

regels en vergunningplicht van paragraaf 3.4.1 Bal (die betrekking heeft op het bewerken van 

drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening) van toepassing. Wat betreft andere (veront-

reinigende) milieubelastende activiteiten, kunnen gebiedsgerichte regels over emissiebeperking 

worden opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Voor hemelwater kunnen daarnaast 

regels over een verplichte aansluiting op een hemelwaterleiding in het omgevingsplan worden 

opgenomen en emissiebeperkende regels worden gesteld door middel van maatwerkvoorschriften. 

Ter bescherming van de effluentkwaliteit is het mogelijk individuele regels in maatwerkvoorschrif-

ten op te nemen ter beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen, voor zover dit daadwerkelijk 

praktisch mogelijk is. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het stellen van regels en voor-

schriften en vervolgens het toezicht op de naleving daarvan een aanzienlijke opgave voor het 

bevoegd gezag kan zijn. 

5.2 Aanbevelingen  
Op basis van de bevindingen en conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen: 

1. Communiceer binnen Rijk, provincies en gemeenten de bevindingen van dit rapport en de 

gedane voorstellen om hier in het Ow-instrumentarium werk van te maken. Organiseer 

hiervoor als ministerie (IenW) een (bestuurlijk) vervolgproces waarin deze juridische 

verkenning als informatiemiddel wordt ingebracht. Betrek de aanbevelingen bij het 

formuleren van uiteindelijke keuzes om de robuustheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen te 

verbeteren. Bedenk hierbij dat er heel wat komt kijken bij het aanwenden van andere bronnen 

dan zoet grondwater en oppervlaktewater. 

2. Voer nader onderzoek uit naar de kosten en baten van de hier beschreven alternatieven. Op 

dat vlak is er nog maar weinig bekend. 

3. Hou bij omzetting van de herziene Drinkwaterrichtlijn in de Drinkwaterwet (en onderliggende 

regelgeving) en de Omgevingswet (de amvb’s) rekening met de mogelijkheid van de inzet van 

alternatieve bronnen voor drinkwater.  

4. Onderzoek hoe de al bestaande Krw-programmastructuur en die van de Omgevingswet 

gebruikt kan worden om invulling te geven aan de nieuwe eisen van de herziene 

Drinkwaterrichtlijn. Betrek hierbij de rol van de gebiedsdossiers, als mogelijke input voor de 

verplicht te maken programma’s. 

5. Anticipeer in de waterprogramma’s en waterbeheerprogramma’s voor de planperiode 2021 – 

2027 alvast op de mogelijke inzet van alternatieve drinkwaterbronnen, in ieder geval in 

hoofdlijnen. 
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6. Ga binnen Europa (Brussel) na wat is bedoeld met in de herziene Drinkwaterrichtlijn niet 

gedefinieerde ‘onttrekkingsgebieden’ en ‘onttrekkingspunten’. Klopt de veronderstelling dat 

een onttrekkingpunt altijd in een onttrekkingsgebied moet zijn gelegen (zoals bekend bij 

winningen uit oppervlaktewater en grondwater)? Zo ja, dan zou dit voor in te zetten hemel-

waterbassins en RWZI’s moeten leiden tot moeilijk voorstelbare ‘hemelwaterbeschermings-

gebieden en effluentbeschermingsgebieden.  

7. Als de inzet van brak grondwater als alternatieve drinkwaterbron wordt ingezet, maak dan 

direct een beleidskader voor de lozing van de restwaterstroom (brijn). 

8. Ga concreet na of er in relatie tot eventuele winning van zeewater voor de bereiding van 

drinkwater aanvullende regels nodig zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 
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