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Onderwerp Statenbrief: Samenwerkingsovereenkomst drinkwater met Vitens 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht heeft een belangrijke opgave voor haar drinkwatervoorziening: de bestaande winningen 
staan onder druk door bedreigingen uit stedelijk gebied en aanvullende wincapaciteit is nodig om in 2040 aan de 
geprognotiseerde drinkwatervraag te voldoen. Om tot een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening 
te komen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vitens. 
 
Voorgeschiedenis 

In het kader van het project Interprovinciale drinkwaterleveringen is de provincie al bezig om samen met Vitens 
naar aanvullende wincapaciteit binnen en buiten de provincie te zoeken om aan de verwachte drinkwatervraag in 
2040 te voldoen. Daarnaast worden ter verbetering van de grondwaterkwaliteit bij bestaande waterwinningen 
concrete maatregelen uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2014-2021. Dit project 
en dit programma vormen een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het zorgen voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening voor alle inwoners van de 
provincie Utrecht is een wettelijk vastgelegde, gezamenlijke verantwoordelijkheid van Vitens en de provincie. 
Vitens produceert en distribueert drinkwater, de provincie zorgt voor de ruimtelijke en milieu-hygiënische 
bescherming van de grondwaterwinningen. De kwaliteit van de bron bij een aantal winningen in de provincie 
Utrecht staat onder druk door bedreigingen vanuit het stedelijk gebied zoals historische verontreinigingen, maar 
ook bedreigingen van nieuwe stoffen zoals medicijnresten. Via lopende uitvoeringsprogramma's worden 
maatregelen genomen om de winningen te beschermen. Voor enkele winningen is het de vraag of deze op lange 
termijn wel voldoende robuust blijven d.w.z. dat ze in toekomst duurzaam ingezet kunnen worden met 
eenvoudige zuivering. Dit betekent dat grondig en breed gekeken moet worden hoe de totale 
drinkwatervoorziening robuust gemaakt kan worden. Ook is op basis van de huidige prognoses aanvullende 
wincapaciteit nodig om in 2040 aan de drinkwatervraag te voldoen. Het duurt minimaal 10 jaar voordat 
aanvullende wincapaciteit operationeel is, ruim op tijd anticiperen is dus geboden. Dit alles vraagt om een 
gezamenlijke drinkwaterstrategie van Vitens en de provincie, waarbij de drinkwateropgave in relatie tot andere 
maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en natuur wordt opgepakt en invulling wordt 



 

  

gegeven aan het wettelijk kader. Op basis van deze strategie kunnen maatregelen en activiteiten in samenhang 
en programmatisch worden uitgevoerd.  
 
Het is gewenst dat de gezamenlijke drinkwaterstrategie in 2018 wordt vastgesteld door de provincie en Vitens 
zodat tijdig richtinggevende keuzes gemaakt kunnen worden: welke winningen moeten middels maatregelen 
robuust gemaakt worden, welke winningen worden eventueel verplaatst en waar komen eventueel nieuwe 
winningen. Dit vergt veel onderzoek en daarom gaan de provincie en Vitens een samenwerkingsovereenkomst 
aan ten behoeve van het opstellen van een gezamenlijke drinkwaterstrategie voor de provincie Utrecht. Deze 
samenwerkingsovereenkomst gaat over de gezamenlijke ambitie, de uitgangspunten voor de samenwerking, de 
uit te werken bouwstenen (onderzoek), de verdeling van de werkzaamheden en kosten en de wijze van 
samenwerken. Ook bevat de overeenkomst concrete geenspijt-maatregelen. De samenwerkingsovereenkomst is 
bijgevoegd bij deze brief. In een apart traject worden met Vitens en de Utrechtse terreinbeherende organisaties 
concrete afspraken gemaakt over natuur en waterwinning.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Veiligstellen van de drinkwatervoorziening, voor nu en in de toekomst. 
 
Financiële consequenties 

De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over de verdeling van de kosten van de onderzoeken en de 
maatregelen. De provinciale kosten worden gefinancierd uit beschikbare middelen van de provinciale 
grondwaterheffing, structureel budget voor grondwaterkwaliteit en het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
Bodemconvenant (PUB).  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De resultaten van de onderzoeken moeten in 2018 leiden tot een lange termijn drinkwaterstrategie voor de 

provincie Utrecht. Deze drinkwaterstrategie zal gedeeld worden met uw Staten.    
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


