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Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde
betreffende intrekken Waterleidingverordening.

2 april 2012
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Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte heer Kuijken,

D.A.B. van Zwieten-Seip
Directie

Bij brief van 14 maart 2012, ingekomen op 14 maart 2012, heeft u namens de
CDA-fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten
meerdere schriftelijke vragen gesteld, te weten:

Ecologie
Telefoon

(073) 680 80 66
Fax

Geacht College,
Op 31 januari jl. schreef algemeen directeur van Brabant Water drs. G.J. van
Nuland een brief aan de heer Van den Hout aangaande de
Waterleidingverordening. Dit naar aanleiding van de intentie tot intrekken van
de Waterleidingverordening voor Noord-Brabant vanwege de inwerkingtreding
van de Drinkwaterwet.
Dhr. Van Nuland stelt dat het van groot belang is dat de
Waterleidingverordening in ongewijzigde vorm van kracht blijft. Dit omdat de
Drinkwaterwet uitsluitend zal gaan over drinkwater en drinkwaterleidingen en
niet over leidingwater of waterleidingen in het algemeen. Om de
leidingwaterinfrastructuur te beschermen is het volgens dhr. Van Nuland beter
dat de provincie bevoegd gezag blijft.
Vragen:
1. Kunt u uw visie geven op de toegevoegde waarde van de
Waterleidingverordening na de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet?
2. Welke bevoegdheden zal de provincie afstaan, welke zal de provincie
behouden en acht de gedeputeerde dit wenselijk?
3. Zal de intentie tot het intrekken van de Waterleidingverordening
gehandhaafd blijven?
De CDA-fractie ziet met grote belangstelling uw antwoorden tegemoet.

(073) 681 28 44
Bijlage(n)

E-mail

DvZwieten@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

Wij beantwoorden deze schriftelijke vragen als volgt.

Datum

2 april 2012

1. Het belang van de Waterleidingverordening is komen te vervallen. Voor de
levering van drinkwater voorziet de sinds 1 juli 2011 in werking getreden
Drinkwaterwet in een uitputtende regeling. Voor de levering van industriewater
is een vrije markt uitgangspunt van Europese en nationale wetgeving.
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2. De provincie zal geen bevoegdheden verliezen door het intrekken van de
Waterleidingverordening. Voor de drinkwatervoorziening aan huishoudens is
de bevoegdheid opgenomen in de Drinkwaterwet. Op het gebied van de
industriewatervoorziening is de huidige Waterleidingverordening al niet meer
actief in te zetten, omdat Europese regelgeving ten aanzien van mededinging
dit niet toestaat.
3. Ja, volgens de planning wordt een dossier tot intrekking van de
Waterleidingverordening voorbereid ter besluitvorming in Provinciale Staten
op 22 juni.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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