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wetsvoorstel
Wijziging van de Drinkwaterwet (verlenging van het tijdvak voor de
vermogenskostenvoet en het aandeel eigen vermogen van drinkwaterbedrijven
en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Drinkwaterwet te
wijzigen met het oog op vergroting van de duur van de tijdvakken van de gewogen
gemiddelde vermogenskostenvoet en het maximaal aandeel van het eigen vermogen in
het totale vermogen van drinkwaterbedrijven, vervroeging van het jaar van compensatie
van tarieven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Drinkwaterwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, worden de volgende begripsomschrijvingen ingevoegd in de
alfabetische rangschikking:
Drinkwaterrichtlijn: Richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie van
3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water (PbEG L 330);
indicatorparameters: indicatorparameters als bedoeld in artikel 5 en bijlage I, deel C,
van de Drinkwaterrichtlijn;
microbiologische of chemische parameters: microbiologische of chemische parameters
als bedoeld in artikel 5 en bijlage I, deel A of B, van de Drinkwaterrichtlijn;
toezichthouder: inspecteur of andere krachtens artikel 48 aangewezen toezichthouder;.
B
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “tweejaarlijks voor 1 november” vervangen door “driejaarlijks
voor 1 juli”.
2. In het derde lid wordt “tweejaarlijks voor 1 november” vervangen door “driejaarlijks
voor 1 juli” en wordt “twee kalenderjaren” vervangen door “drie kalenderjaren”.

C
In artikel 12, derde lid, wordt “in de tariefstelling voor het daaropvolgende kalenderjaar”
vervangen door “uiterlijk in de tariefstelling voor het daaropvolgende kalenderjaar”.
D
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel a komt te luiden:
a. de hoedanigheid van het drinkwater na de bereiding en op het punt waar het ter
beschikking komt voor gebruik, alsmede het nemen en analyseren van monsters en het
verrichten van onderzoek teneinde die hoedanigheid vast te stellen. De eisen met
betrekking tot de hoedanigheid van het drinkwater hebben betrekking op:
1°. microbiologische en chemische parameters;
2°. indicatorparameters waaronder signaleringsparameters voor het signaleren van
mogelijke verontreiniging van het drinkwater;.
b. Onderdeel d komt te luiden:
d. het onderzoek dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf verricht naar oorzaak en
mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en de door hem te nemen
herstelmaatregelen in geval niet wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de
hoedanigheid van het drinkwater, bedoeld in onderdeel a, waarbij:
1°. in geval van het niet voldoen aan een microbiologische of chemische parameter
steeds herstelmaatregelen zijn vereist, gericht op het voldoen aan de eisen;
2°. in geval van het niet voldoen aan een indicatorparameter, herstelmaatregelen zijn
vereist, gericht op het voldoen aan de eisen, tenzij er naar het oordeel van de
toezichthouder geen gevaar is voor de volksgezondheid;.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Onze Minister of, in geval van kortdurende overschrijdingen zonder nadelige
gevolgen, de toezichthouder, kan, indien het belang van de volksgezondheid zich daar
niet tegen verzet, gedurende een daarbij vast te stellen periode ontheffing verlenen van
eisen voor chemische parameters als bedoeld in het derde lid, aanhef en onderdeel a,
onder 1°. Hij kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden, deze
wijzigen of intrekken en een ontheffing intrekken. Bij of krachtens de algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in het derde lid, worden hieromtrent nadere regels
gesteld. Van een besluit inzake een ontheffing wordt mededeling gedaan in de
Staatscourant alsmede in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
E
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het is verboden drinkwater te bereiden uit oppervlaktewater, dat niet aan de bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen voor microbiologische of
chemische parameters voldoet.
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2. In het derde lid wordt na “het verbod, bedoeld in dat lid,” ingevoegd “eerste volzin,”
en wordt na “krachtens die maatregel gestelde eisen” ingevoegd “voor microbiologische
of chemische parameters”.
Artikel II (overgangsrecht)
Indien deze wet in werking treedt in het tijdvak na 30 juni 2021 en vóór of op 1
november 2021, wordt, in afwijking van de tijdstippen, genoemd in artikel 10, tweede
en derde lid, van de Drinkwaterwet, zoals die luiden na inwerkingtreding van artikel I,
onderdeel B, , het maximaal toegestane aandeel van het eigen vermogen in het totale
vermogen en de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet als bedoeld in de
genoemde leden vastgesteld uiterlijk op 1 november 2021, voor een tijdvak van drie
jaar.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
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