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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hiermee willen de drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, graag reageren op de consultatie Leidraad 
netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers.  
 
Op pagina 5 van de Leidraad staat dat: De “andere infrastructuur dan bedoeld in onderdelen a tot en met 
d” wil zeggen: andere infrastructuur dan bedoeld voor het transport van gas, elektriciteit, koolstofdioxide 
en drinkwater. In deze leidraad vatten we dit samen als: infrastructuur voor alternatieve energiedragers. 
 
In artikel 17c tweede lid onder c Elektriciteitswet en artikel 10d tweede lid onder c Gaswet, waar op 
pagina 5 van de Leidraad onder andere naar verwezen wordt, staat: Een met een netbeheerder 
verbonden groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek beperkt 
zich in Nederland tot: 

- handelingen of activiteiten die bij of krachtens de Drinkwaterwet zijn toegestaan aan de eigenaar 
van een drinkwaterbedrijf. 

 
Deze passage is echter foutief opgenomen in beide wetten en moet worden geschrapt. Bij de plenaire 
behandeling van beide wetten in de Tweede Kamer op 25 januari 2018 is door de Minister van EZK 
aangegeven dat het bij dit onderdeel van het wetsvoorstel is misgegaan en het een vergissing was. De 
Minister gaf aan dat dit gerepareerd wordt in de Energiewet 1.0 in overleg met Vewin en het Ministerie 
van IenW. 
 
Wij verzoeken de ACM om de verwijzingen naar drinkwater en beide artikelen (artikel 17c, lid 2 sub c 
Elektriciteitswet en artikel 10d lid 2 sub c Gaswet) uit te Leidraad te schrappen.  
 
Met vriendelijke groet, 
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