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De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het 
wijzigingsvoorstel. Zij onderschrijven van harte de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW), waarbij zij inschatten dat deze op grond van bestaand beleid en met benutting van de 
wettelijke mogelijkheden voor uitstel al zeer lastig tijdig te realiseren zijn. Deelt de regering 
die inschatting en zo ja: is hij met de SP-fractie van mening dat aanvullende maatregelen 
nodig zijn om tijdig te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen?

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat beter wordt aangesloten bij de Europese richtlijn en dat het 
land niet onnodig economisch op slot gezet hoeft te worden met specifieke koppelingen in de 
Wet Milieubeheer. De leden van de SP-fractie delen de observatie dat –gezien de ervaringen 
met het luchtkwaliteitdossier- terughoudend moet worden omgegaan met dergelijke 
koppelingen. Zij constateren wel dat de VEWIN van mening is dat het wetsvoorstel juist 
strijdig is met de EU Kaderrichtlijn Water en de EU-Drinkwaterrichtlijn, op grond van de 
volgende overwegingen: 
- De EU Kaderrichtlijn Water stelt dat het huidige beschermingsniveau gehandhaafd moet 

blijven. 
- De EU Drinkwaterrichtlijn stelt dat lidstaten er zorg voor dienen te dragen dat het water 

waar drinkwater uit wordt geproduceerd niet in kwaliteit achteruit gaat.  
Daarnaast stelt VEWIN dat het wetsvoorstel niet in lijn is met andere wetgeving  (WVO, 
GWW en de Wet op de waterhuishouding) waarin uitdrukkelijk wel gesteld wordt dat bij de 
verlening van een vergunning op grond van die wetten met de waterplannen rekening moet 
worden gehouden. Ook zou het wetsvoorstel in strijd zijn met het betoog van de Raad van 
State. De Raad van State heeft aangegeven dat de waterkwaliteit wél degelijk relevant is voor 
lozingsvergunningen. 
De leden van de SP-fractie zouden graag een reactie krijgen op het standpunt van VEWIN. Zij 
doen de suggestie om de huidige koppeling te schrappen als algemene regel, maar selectief te 
handhaven voor grondwaterbeschermingsgebieden en eventueel ook voor gebieden rond 
innamepunten voor de drinkwatervoorziening.

Tenslotte hebben de leden van de SP-fractie nog een vraag over het vervangen van het begrip 
verslechtering door het KRW-begrip achteruitgang. Hoe wordt voorkomen dat met  het 
introduceren van het begrip achteruitgang - dat toch ruimte voor beperkte verslechtering 
mogelijk maakt- de focus op kwaliteitsverbetering wordt losgelaten? Welke sanctiemiddelen 
hebben en/of krijgen de waterbeheerders om bedrijven en particulieren te verplichten om 
relevante en technisch en economische reele maatregelen te treffen?


