
Bijlage bij Statenbrief Interprovinciale levering en samenwerking met Vitens  
 

Nadere toelichting op de studie Interprovinciale levering 
 
Inleiding 
Prognoses van drinkwaterbedrijf Vitens geven aan dat rond 2040 in de provincie Utrecht een tekort zal 
zijn aan winningscapaciteit van 10 miljoen m

3
 per jaar. Op dit moment is er nog geen tekort, dit zal 

langzaam groeien. Dit tekort is geconcentreerd rond Utrecht en Amersfoort en is te verklaren uit de 
grootschalige ontwikkeling aldaar van nieuwe woonwijken. In andere delen van het 
voorzieningsgebied van Vitens (7 provincies) spelen diverse andere ontwikkelingen die het nodig 
maken te zoeken naar aanvullende winlocaties. 
 
Vitens is samen met 7 provincies 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. 
 
Om het project beheersbaar te houden is het in drie deelprojecten gesplitst. Utrecht valt alleen binnen 
één van deze deelprojecten. Deze notitie zal zich verder daartoe beperken. Tot het deelproject Utrecht 
behoort ook het aangrenzende deel van het Gooi, waar Vitens ook drinkwater levert, alsmede het 
zuidelijke deel van Flevoland. Verder is ook bekeken of er synergie te bereiken is door ook de 
drinkwaterbedrijven Waternet, PWN en Oasen in de studie te betrekken. 
 
Op te lossen knelpunten 
Het studiegebied Centraal- en West-Nederland is ruim gekozen en omvat de hele provincie Utrecht en 
delen van de provincies Gelderland, Flevoland en Noord-Holland. De drinkwatervoorziening binnen 
het studiegebied wordt verzorgd door vier drinkwaterbedrijven Vitens, Waternet, PWN en Oasen. 
 
De volgende punten zijn gedefinieerd als op te lossen knelpunten binnen het studiegebied Centraal- 
en West-Nederland 
Binnen de provincie Utrecht: 

 een tekort in vergunde wincapaciteit in de regio Amersfoort met Gooi en Eemland van 2 miljoen 
m3 per jaar, uitgaande van de continuering van de bestaande ruwwaterlevering vanuit Flevoland; 

 en tekort in vergunde wincapaciteit in de regio rond Utrecht van 8 miljoen m3 per jaar; 
Buiten de provincie Utrecht: 

 een tekort van 1 miljoen m3 per jaar in vergunde wincapaciteit in de regio Flevoland, uitgaande 
van continuering van de bestaande ruwwaterlevering aan het oude land; 

 knelpunten ten aanzien van een duurzame inpassing van de drinkwaterwinning in het Gooi door 
de aanwezigheid van verontreinigingen (Laren) en verdroging (winning Loosdrecht met effecten 
tot in de provincie Utrecht). 

 
In totaal gaat het om het vinden van in totaal 11 miljoen m3 per jaar extra vergunningscapaciteit. Voor 
het capaciteitsvraagstuk geldt dat de behoeftedekking voor de middellange termijn (tot 2020) is 
gedekt. Op de lange termijn (tot 2040) ontstaat genoemd tekort ten aanzien van de vergunde 
hoeveelheden, waarbij rekening is gehouden met extra vergunningsruimte van tien procent om 
onzekerheden in de ontwikkeling en bedrijfsvoering op te vangen.  
 
Realisatie van de aanvullende wincapaciteit is niet op dit moment al nodig. De hier besproken 
uitbreiding moet over ongeveer 25 jaar gerealiseerd zijn, afgaande op de prognoses. De ervaring leert 
dat het realiseren van een nieuwe winning al gauw 10 jaar duurt (procedures, bouw pompstation). Dat 
betekent dat een lange termijnstrategie nodig is, waar IPL de basis voor legt. Een aantal zaken moet 



nog nader worden uitgezocht, concrete vergunningaanvragen zullen nog wel enige jaren op zich laten 
wachten. 
 
Resultaten onderzoek 
Het gehele onderzoeksgebied is onderzocht op potentiele locaties voor grondwaterwinningen. 
Gebieden die geohydrologisch niet geschikt zijn voor waterwinning zijn uitgesloten. Met behulp van 
bestaande grondwatermodellen is de winpotentie bepaald aan de hand van effectberekeningen. 
Daarnaast is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor winning van oppervlakte water uit grote 
wateren. In een eerste selectiestap zijn alle locaties geselecteerd waar nauwelijks gevolgen zijn voor 
natuur (verdroging) en waar eventuele winningen goed beschermd zijn tegen verontreiniging. De 
geselecteerde locaties zijn gescoord op criteria gegroepeerd naar een viertal aspecten: 

 Beschermbaarheid: geen ontoelaatbare risico’s voor de ruwwaterkwaliteit; 

 Natuur/Omgeving: minimale milieueffecten op natuur; 

 Duurzaamheid: minimaal gebruik grondstoffen en energie; 

 Financiële haalbaarheid: financieel aantrekkelijk. 
 
Op basis hiervan zijn de volgende kansrijke oplossingen geformuleerd: 
1. Voor het oplossen van het knelpunt rond de stad Utrecht: een nieuwe winning langs de Lek 

(winning Schalkwijk; 3 mln m
3
 per jaar) en het vermeerderen van de aanvoer vanuit de winning 

Soestduinen met 5 mln m
3
 per jaar. 

2. Voor het oplossen van het knelpunt rond Amersfoort: verminderen van de aanvoer vanuit 
Soestduinen 5 mln m

3
 per jaar plus levering van een extra 3 mln m

3
 per jaar vanuit de bestaande 

winning Holk in Gelderland plus het uitbreiden van de winning Eemdijk met 4 mln m
3
 per jaar 

3. Voor het oplossen van het knelpunt Flevoland: bestaande winning Fledite uitbreiden met 1 mln m
3
 

per jaar. 
4. Voor het oplossen van het knelpunt Gooi: verminderen van de twee bestaande winningen en 

vervangen door inkoop van water van drinkwaterbedrijf Waternet. 
 
Wat meer algemene conclusies: 

 Grondwaterwinningen scoren beter dan inzet van oppervlaktewater. De alternatieven met inzet 
van voorgezuiverd oppervlaktewater zijn duurder gebleken dan uitbreiding van bestaande 
grondwaterwinningen bij Eemdijk of Holk of het starten van een nieuwe grondwaterwinning langs 
de Lek; 

 Grondwaterwinningen op de locaties Holk, Eemdijk en Schalkwijk kunnen samen de in de 
toekomst extra benodigde 10 miljoen m

3
 per jaar voor de provincie Utrecht leveren. De strategie 

voor de inzet van de drie locaties dient nader bepaald te worden. De onzekerheid in de 
toekomstige vraag naar drinkwater vraagt om een strategie met ruimte voor flexibiliteit; 

 Op de locatie Schalkwijk kan mogelijk meer gewonnen worden dan nu is onderzocht. Als dat uit 
vervolgonderzoek blijkt, kan later alsnog besloten worden de vergunningscapaciteit van Holk te 
reduceren of de winning Eemdijk niet uit te breiden; 

 Gezien het feit dat 10 miljoen m
3
 per jaar niet acuut nodig is en de daadwerkelijk benodigde 

hoeveelheid slechts langzaam zal toenemen, ligt het voor de hand niet nu al grote investeringen te 
doen en daarom in eerste instantie de bestaande winningen en infrastructuur in te zetten in plaats 
van het ontwikkelen van nieuwe winningen; 

 Het is zinvol op reguliere basis (bijvoorbeeld eens in de 5 jaar) de plannen voor de genoemde 
grondwaterwinningen te evalueren in het licht van de ontwikkeling van de vraag naar drinkwater. 

 
Draagvlak 
Buiten de convenantpartijen zijn ook waterschappen (AGV, HDSR, VeV), aangrenzende 
drinkwaterbedrijven (Oasen, PWN en Waternet) en gemeenten betrokken. Naarmate de uitwerking 
concreter werd zijn ook terreinbeherende organisaties en landbouworganisaties betrokken. Voor het 
vervolg zijn de volgende reacties van belang: 

 De gemeente Houten heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van de 
impact van een eventuele nieuwe winning Schalwijk voor het gebied en hoe ‘meekoppelkansen’ te 
benutten. 

 De gemeente Wijdemeren en Hilversum hebben aangegeven dat vermindering van de winning 
Loosdrecht mogelijk grondwateroverlast kan geven in de bebouwde kom. Zij achten het 



onderzoek dat tot nu toe is gedaan niet toereikend om hier duidelijke uitspraken over te doen en 
wensen nader onderzoek. 

 In de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland hebben Vitens en de provincie 
Gelderland afgesproken de vergunning voor de winning Holk met 3 mln m

3
 per jaar terug te 

brengen. Het is deze 3 mln die wij zouden willen inzetten om het toekomstige tekort in de 
provincie Utrecht (mede) te dekken. Dat vraagt dan om het aanhouden (en dus niet reduceren) 
van de bestaande vergunningcapaciteit.  

 

Vervolg 
Op basis van de resultaten kunnen oplossingsrichtingen bepaald worden. Daarbij wordt vooropgesteld 
dat in alle gevallen nadere stappen nodig zijn voorafgaand aan een definitief besluit.  
 

 Onderzoek starten naar hoe de benodigde 10 miljoen m3 per jaar voor de provincie Utrecht te 
verdelen over de drie geschikte locaties rekening houdend met de verdeling in de tijd op basis van 
de (geactualiseerde) prognose van de vraag en van de bestaande capaciteit om drinkwater te 
produceren; 

 De sleutel voor deze verdeling ligt in de hoeveelheid water die gewonnen kan worden op de 
locatie Schalkwijk. Hiervoor is nog wat nader onderzoek noodzakelijk.  

 Vooralsnog de huidige vergunningshoeveelheid van de winning Holk te handhaven. 

 Toekomstige uitbreiding van de winning Eemdijk en een nieuwe winning bij Schalkwijk zijn aan 

een vergunning van de provincie gebonden. Tezijnertijd zullen deze vergunningen door Vitens 

worden aangevraagd en door ons beoordeeld. Eventueel daarbij benodigde 

grondwaterbeschermingszones moeten worden opgenomen in de Provinciale Milieuverordening 

en in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
 


