Bijlage K Maatregelen bescherming drinkwater
..................................................................

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de maatregelen die in Nederland
worden genomen voor de bescherming van drinkwater.

Waterleidingwet
•
Hierin is vastgelegd dat waterleidingbedrijven de plicht hebben voor de levering van deugdelijk
leidingwater, in het Waterleidingbesluit is vastgelegd wat deugdelijk leidingwater is.
•
De ruimtelijke aspecten van de drinkwatervoorziening zijn vastgelegd in het Beleidsplan drink- en
industriewatervoorziening.
•
De drinkwaterbedrijven stellen periodiek een plan op dat gaat over de wijziging, uitbreiding, het
gebruik en de bescherming van watervoorzieningswerken.
•
Jaarlijks wordt een verslag uitgebracht over de kwaliteit van het leidingwater.
•
Op afzienbare termijn zal de Drinkwaterwet de vigerende Waterleidingwet vervangen. De
Drinkwaterwet sluit nauw aan op de Waterleidingwet. In het kader van artikel 7 van de KRW zijn
enkele nieuwe punten van betekenis:
o
Zorgplicht bestuursorganen duurzame veiligstelling openbare drinkwatervoorziening;
o
Bijzonder beschermingsbeleid voor waterwingebieden door provincies, gemeenten en
waterleidingbedrijven.
Wet bodembescherming
•
In een aantal AMvB’s is een aantal preventieve maatregelen vastgelegd. Het betreft onder andere
samenstellings- en emissie-eisen voor bouwstoffen en toe te passen grond en bagger en ontvangende
bodem, criteria voor sanering of vergunning, het gebruik van meststoffen of andere organische
meststoffen op of in de bodem, het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en andere
vloeistoffen in de bodem.
•
Infiltratiebesluit bodembescherming verbindt voorschriften aan de voor infiltratie benodigde
vergunning om verontreiniging van het grondwater te voorkomen.
•
Saneringsplicht voor bedrijven.
Meststoffenwet
•
Vermindering van de hoeveelheid opgebrachte mest door middel van stelsel van gebruiksnormen.
•
Vermindering van de emissies/verliezen naar het milieu via gebruiksvoorschriften.
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
•
Toelatingssysteem: verbod op het in de handel brengen of toepassen van middelen die niet zijn
toegelaten.
Waterwet
•
Vergunningenstelsel en algemene regels voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of
schadelijke stoffen in oppervlaktewaterlichamen.
Wet gemeentelijke watertaken
•
Zorgplicht gemeente voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
Wet milieubeheer
•
Beschermingsgebieden voor bestaande en toekomstige waterwingebieden worden vastgelegd in
Streekplan provincie en Bestemmingsplannen gemeenten.
•
Maatregelen ter voorkoming bodem- en grondwaterverontreiniging door afvalwater via lekke riolen.
•
Richtwaarden voor het onttrokken water.
•
Streefwaarden als richtpunt voor de vereiste geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit om het
zuiveringsniveau op termijn te verlagen.
•
Milieuvergunning voor inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu, waaronder het grondwater,
kunnen veroorzaken.
•
Regels voor bedrijven die niet milieuvergunningplichtig zijn.
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