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Onderwerp Statenbrief: Interprovinciale drinkwaterlevering en samenwerking met Vitens 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Zoals u is toegezegd wordt uw  Commissie RGW hierbij geïnformeerd  over de resultaten van het project 
Interprovinciale drinkwaterleveringen (IPL). Van deze gelegenheid maken wij gebruik om u tevens te informeren 
over de verdere samenwerking met het drinkwaterbedrijf Vitens.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2009 heeft Vitens een langetermijnvisie opgesteld voor haar drinkwatervoorziening. Op basis van prognoses 
verwacht Vitens dat rond 2040 in de provincie Utrecht er een tekort zal zijn aan winningscapaciteit van 10 miljoen 
m3 per jaar. Op dit moment is er nog geen tekort, dit zal langzaam groeien. Het tekort zal geconcentreerd zijn 
rond Utrecht en Amersfoort en is te verklaren uit de grootschalige ontwikkeling aldaar van nieuwe woonwijken. 
Ook buiten de provincie Utrecht verwacht Vitens in haar voorzieningsgebied een aantal knelpunten. Met zeven 
provincies en Vitens is in 2011 een traject gestart om te bepalen welke concrete maatregelen nodig zijn. Hiertoe 
is een convenant gesloten: verkenningen interprovinciale drinkwaterleveringen (IPL), waarvan de provincie 
Utrecht medeondertekenaar is. In het convenant zijn afspraken gemaakt over gezamenlijk uit te voeren 
verkennende onderzoeken naar de mogelijkheden van (interprovinciale) drinkwaterleveringen. Het doel is om 
nieuwe drinkwaterwinlocaties te vinden om daarmee de toekomstige drinkwatervraag te dekken. Het leveren van 
drinkwater tussen provincies is daarbij een optie. De provincies zijn betrokken bij dit project omdat zij de nieuwe 
winlocaties moeten inbedden in het ruimtelijke beleid en bovendien vergunningverlener zijn van de benodigde 
vergunningen op grond van de Waterwet.  
 
Essentie / samenvatting: 

Momenteel werkt de provincie, naast IPL, intensief samen met Vitens aan diverse drinkwateropgaven. Deze 
trajecten zijn sterk verbonden met elkaar en kunnen niet los van elkaar bezien worden. Globaal gaat het hierbij 
om de volgende trajecten: 

1. Uitwerken van concrete maatregelen om knelpunten bij bestaande winningen op te lossen: Deze 

maatregelen zijn opgenomen in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater 2014-2021 en bevat ook de Kader Richtlijn Water/KRW grondwatermaatregelen; 

2. Interprovinciale  drinkwaterleveringen (IPL): het vinden van aanvullende drinkwatercapaciteit in de 

provincie om in 2040 aan de geprognotiseerde drinkwatervraag te kunnen voldoen. Recent zijn door de 
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betrokken bestuurders de oplossingsrichtingen voor verdere uitwerking vastgesteld. Het onderzoek en 
de oplossingsrichtingen zijn nader toegelicht in bijgevoegde bijlage; 

3. Robuuster maken van bestaande drinkwaterwinningen. Vitens wil een aantal winningen robuuster 

maken, d.w.z. zorgen dat de winningen minder gevoelig zijn voor potentiële bedreigingen uit de 
omgeving zoals risico’s van bodemverontreinigingen en resten van geneesmiddelen. Dit kan door 
bijvoorbeeld de drinkwaterwinning te verdiepen naar diepere zandlagen. Hiervoor moeten studies 
opgestart gaan worden.  

4. Win-winsituaties zoeken tussen natuur en drinkwater. Uit studies blijkt dat natuur en 

drinkwaterwinning niet altijd vuur en water hoeven te zijn, zoals verdroging van natuur. Natuur en 
drinkwaterwinning kunnen elkaar juist ook versterken. Momenteel wordt dit door natuurorganisaties, 
Vitens en de provincie Utrecht concreet uitgewerkt. In uw motie van 4 november 2013 inzake 
ecosysteemdienst drinkwater (Motie 61, Natuurbeleid 2.0) vraagt u ook aandacht voor de relatie 
natuurbeheer en drinkwaterwinning. Rond de zomer wordt u over de resultaten geïnformeerd (staat 
reeds op de termijnagenda).  

 

Om samenhang tussen deze trajecten te versterken sluit de provincie een integrale overeenkomst met Vitens 
voor de verdere uitwerking.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

- Duurzame veiligstellen van de drinkwatervoorziening voor nu en in de toekomst; 
- Wederzijds versterken van de functies drinkwater en natuur. 

 
Financiële consequenties 

De onderzoeken worden betaald door Vitens en de provincie. De bijdrage van de provincie komt uit de 
Grondwaterheffing. Deze provinciale doelheffing is op grond van de Waterwet bedoeld voor dit type 
werkzaamheden. De inkomsten van de heffing zijn voornamelijk afkomstig van de drinkwaterbedrijven. 
  
Vervolgprocedure/voortgang 

In het loop van 2015 worden de afspraken met Vitens geformaliseerd. Waarschijnlijk rond de zomer is de 
overeenkomst gereed. 
  
De resultaten van het IPL geven een helder beeld voor de oplossing van het toekomstige tekort aan 
drinkwaterwincapaciteit mèt ruimte voor flexibiliteit in de uiteindelijk oplossing. De resterende vragen worden 
komend jaar nader onderzocht (zie de bijlage voor de details). 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de inhoud van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 
 
 

Bijlage: Nadere toelichting op de studie Interprovinciale levering 
 


