
Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Utrecht en Vitens
ten behoeve van gezamenlijke drinkwaterstrategie voor de

provincie Utrecht

DE ONDERGETEKENDEN:

Het College van Gedeputeerden Staten van de provincie Utrecht als bestuursorgaan, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde, mw. A.M.A. Pennarts-Pouw, en handelend
ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 juli 2016 met kenmerk
81872C48

en

Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, Oude Veerweg 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de bestuursvoorzitter mw. L.C.A. Declercq MSc

spreken het volgende af

T. AANTEIDING

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, of kortweg winningen.
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
robuustl blijven. Dit betekent dat grondig en breed gekeken moet worden hoe de winningen robuust
gemaakt kunnen worden. Ook is op basis van de huidige prognoses aanvullende wincapaciteit nodig
om in 2040 aan de drinkwatervraag te voldoen. Vitens en de provincie voelen de urgentie en het
belang om deze opgaven samen op te pakken.

Dit vraagt om een gezamenlijke drinkwaterstrategie, waarbij de drinkwateropgave in relatie tot
andere maatschappelijke opgaven zoals energ¡etransitie, ruimtelijke kwaliteit en natuur wordt
opgepakt en integraal invulling wordt gegeven aan het wettelijk kader. Op basis van deze strategie
kunnen maatregelen en activiteiten in samenhang en programmatisch worden uitgevoerd.

2. DOET SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De gezamenlijke drinkwaterstrategie wordt in 2018 vastgesteld door de provincie en Vitens zodat
dan richtinggevende keuzes gemaakt kunnen worden. Anno 2016 is in beeld gebracht welke
onderzoeken en activiteiten in de periode tot 2018 uitgevoerd moeten worden om tot deze strategie
te komen. Provincie en Vitens leggen deze noodzakelijke stappen in een

samenwerkingsovereenkomst 2016 vast. Deze samenwerkingsovereenkomst gaat over de

1 Winningen z¡jn robuust ingepast in de omgeving als er efficiënt gebruik wordt gemaakt van ruimte en watersysteem, een eenvoudige

zuivering volstaat en de winning blijvend geaccepteerd en posit¡ef gewaardeerd wordt door stakeholders en omgeving.

1



gezamenlijke ambitie, de uitgangspunten voor de samenwerking, de uit te werken bouwstenen, de
verdeling van de werkzaamheden en kosten en de wijze van samenwerken.

3. GEZAMENTIJKEAMBITIE

Vitens en de provincie Utrecht hebben een gezamenlijke ambitie:

De beschikbore woterwinningen zijn goed ingepost in de omgeving, van goede kwaliteit en

voldoende beschermd. Hierdoor hebben alle inwoners von Utrecht ook in 2700 de beschikking over
voldoende en kwolitotief goed drinkwater. De functie voor grondwatervvinning voor drinkwater is
maximaal gecombineerd met bijpassende, extensieve functies zoals natuur en recreatie. Het
omgekeerde wordt ook nagestreefd door watervvinning daar te positioneren waor het nagenoeg
geen belemmeringen voor (economische) ontwikkelingen veroorzaokt en/of moximoal aonsluit bij
andere maatschappelijke opgaven. Hierdoor zol de drinkwotervoorziening robuust en

toe ko mstbe ste ndi g bl ijve n.

Zowel de provincie als Vitens hecht eraan om deze ambitie vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid
gezamenlijk uit te werken: Vitens produceert en distribueert drinkwater, de provincie zorgt voor de
ruimtelijke en milieu-hygiënische bescherming van de winningen.

4. UITGANGSPUNTEN VOOR SAMENWERKING

Vitens en de provincie hanteren de volgende uitgangspunten

7. Drinkwater is een maatschappelijk product en moet als eerste levensbehoefte tegen zo laag

mogelijke kosten worden geleverd.

2. Gebaseerd op de kennis en s¡tuatie van nu heeft grondwater als basis/grondstof voor de
bereiding van drinkwater de voorkeur.

3. Vitens en de provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor winningen die schoon
grondwater onttrekken voor drinkwater. Dat betekent ook samenwerken aan het
schoonmaken van een vervuilde winning dan wel verplaatsen van de drinkwaterwinning
naar een schone grondwaterbron: hoe schoner de winning hoe betrouwbaarder en
goedkoper het drinkwater.

4. Het is noodzakelijk dat de provincie en Vitens samen werken aan een breed spectrum aan

maatregelen en oplossingen voor een robuuste en veilige drinkwatervoorziening. Dit moet in

samenhang gebeuren met andere maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie,
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit en natuur.

5. Vitens en de provincie stellen zich op als constructieve gebiedspartners om hun

doelstellingen te realiseren. Dit doen ze samen met andere belanghebbenden, zoals

natuurorganisaties, landbouw, gemeenten en omwonenden.

5. GEZAMENTIJKE DRINKWATERSTRATEGIE IN 2018

De uitwerking van de gezamenlijke ambitie krijgt vorm in een drinkwaterstrategie waarin
maatschappelijke opgaven centraal staan. Gekozen wordt voor een integrale benadering en een

programmatische aanpak om maatregelen en activiteiten in samenhang uit te voeren. ln de periode
tot 2018 wordt een aantal bouwstenen nader uitgewerkt. Deze uitwerking is de basis voor
richtinggevende besluiten die in 2018 worden genomen. Naast de bouwstenen zijn in de

samenwerkingsovereenkomst concrete maatregelen opgenomen (geen-spijtmaatregelen)die direct
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bijdragen aan een verbetering van de robuustheid van winningen. Deze maatregelen worden op de
korte termijn uitgevoerd.

Bouwstenen
De bouwstenen (onderzoeken) en concrete maatregelen hebben betrekking op de thema's
kwantiteit, kwaliteit en bescherming en omgeving. De bouwstenen en maatregelen worden
toegelicht in de bijlage.

Thema Kwantiteit: Ieveren van voldoende drinkwater om te allen tijde aan de vroag te voldoen.
Om het doel van dit thema te verwezenlijken is het noodzakelijk om eerst scherp te krijgen wanneer
en waar het aanbod achter blijft bij de vraag naar drinkwater. Met deze kennis kan bijtijds ingezet
worden op het beschikbaar krijgen van voldoende vergunningsruimte op de juiste locatie en/of het
operationeel inzetten daarvan.

Het benodigde inzicht wordt verkregen vanuit twee sporen binnen Vitens: via een
behoeftedekkingsoverzicht (BDO) en via het strategisch programma "Controle over onze natuurlijke
bronnen". Via het BDO is geconcludeerd dat er in 2040 een tekort van 10 miljoen m3 drinkwater
verwacht wordt. Via het lopende IPL-project (interprovinciale leveringen) zijn hiervoor
interprovinciale oplossingsrichtingen benoemd, die eind 2Ot6 zijn uitgewerkt. Binnen de

overeenkomst is het lopende IPl-project benoemd als bouwsteen 1.

Tevens is vanuit het strategisch programma "Controle over onze natuurlijke bronnen" van Vitens de

mate van robuustheid van de Utrechtse winningen bepaald. Dit heeft impact op de mogelijke inzet
van de winningen en daarmee op de levering van voldoende drinkwater. Als vervolgstappen dient
uitgezocht te worden wat dit betekent voor de beschikbare vergunningscapaciteit in 2040
(bouwsteen 2) en hoe dit is op te lossen (bouwsteen 3 en 4). Dezé oplossingen vallen mogelijk deels
samen met de oplossingen uit lPL.

L. Uitwerking lPL-scenario: het uitwerken van de drie kansrijke oplossingen voor het opvangen van
het geprognotiseerde vergunde tekort van de vergunde debieten in 2040.

2. Variantenonolyse robuuste winningen: via een gevoeligheidsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt
welke bestaande winningen op lange termijn inzetbaar zijn en tot welke opgaven dit leidt.

Deze stud¡es geven ook richting aan de wijze waarop omgegaan wordt met het
drinkwatervraagscenario "Global Economy (GE)'' en wat waterbesparing kan helpen om de
drinkwatervraag te beperken. De studies sluiten aan op de Lange Termijn Visie (LTV) van Vitens die
momenteel in ontwikkeling is.

Als vervolg op bouwsteen 2 geven de onderstaande bouwstenen 3 en 4 een nadere invulling op
lokaal niveau:

3. Scenario "Centrole plek Utrechtse Heuvelrug": een winning op de Utrechtse Heuvelrug kan qua
robuustheid en drinkwatervraag een alternatief zijn voor de kwantitatieve uitdagingen uit
bouwsteen 2.

4. Scenorio "Drinkwotervoorziening stad Utrecht": in deze studie moet uitgezocht worden of een
grotere inzet van bestaande robuuste winningen rond de stad Utrecht een oplossing kan zijn
voor het drinkwatertekort in de stad Utrecht op lange termijn en een alternatief voor de
uitdagingen uit bouwsteen 2.

2 
ln het scenar¡o Globol Economy neemt internat¡onale samenwerk¡ng en wordt een aanzienlijke economische groei aangenomen terwijl

de rol van de publieke sector beperkt is.
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ln een workshop met Vitens en provincie Utrecht worden gezamenlijk de definitieve scenario's
bepaald die antwoorden moeten geven op de kwantitatieve opgave die voorligt. Hieruit volgen de

oplossingsrichtingen voor de overeenkomst 2018.

Thema kwaliteit en beschermine: de beschikbare grondwaterbronnen hebben een zodanige kwoliteit
dat kan worden volstaan met een eenvoudige zuivering (conform KRW). De kwaliteit von de

winningen wordt door een gericht beschermingsbeleid duurzaam gewaarborgd.
Historische verontreinigingen en bepaalde vormen van - intensief - ruimtegebruik kunnen een

bedreiging vormen voor winningen. Ook dienen nieuwe bedreigingen zo vroeg mogelijk in beeld
gebracht te worden. Om te zorgen dat de winningen (weer) vrij zijn van antropogene stoffen en
voldoende beschermd zijn tegen negatieve effecten, zijn per winning gebiedsdossiers opgesteld die
inzicht geven in de te nemen maatregelen. Ook wordt in 2016 het Uitvoeringsprogramma
gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 2014-2O2L en het Provinciale UiWoeringsprogramma
Bodemconvena nt 2016-2020 uitgevoe rd zoa ls afgesproken.

Voor de drinkwaterstrategie is het van belang dat in aanvulling daarop de onderstaande bouwstenen
(onderzoeken) worden uitgewerkt:
5. Bescherming en gebruik van de strategische grondwotervoorraad bijtoenemende

drinkwatervroag: het behouden en beschermen van een voldoende grote strategische
grondwatervoorraad om ook een toenemende drinkwatervraag te kunnen opvangen;

6. Winningen en grondwaterverontreinigingen: het in beeld brengen en de aanpak bepalen van

verontreinigingen die winningen bedreigen maar nog niet belegd zijn;
7. Aanpak nieuwe stoffen: bestaande winningen robuust te maken tegen risíco's van invangen van

nieuwe stoffen zoals medicijnresten in het grondwater;
8. Early warning (monitoring grondwaterkwaliteit): afstemmen van de gegevens van meetnetten

van onder meer provincie en Vitens zodat tijdig ingegrepen kan worden bij een bedreiging van

de grondwaterkwa liteit.

Thema omsevins: Door een goede inpassing dragen de winningen bij aan de ruimtelijke kwoliteit,
bieden ruimte oon moatschappelijke ontwikkelingen en veroorzoken nagenoeg geen, of
moatschappelijk gezien acceptabele effecten op hun omgeving. Ook levert de omgeving een bijdrage
oon een robuust bodem- en grondwatersysteem voor de woterwinning.
Hiervoor is van belang de omgeving actief te betrekken bij de totstandkoming van de

drínkwaterstrategie en de uitwerking daarvan. Om dit mogelijk te maken wordt de volgende
bouwsteen nader uitgewerkt:
9. Functiekoppeling met waterwinning: onderzoek naar mogelijkheden van functiestapeling en -

combinaties, waarbij de functie waterwinning gecombineerd wordt met andere passende

functies. De combinatie waterwinning en natuur wordt in samenwerking met Utrechtse
terreinbeherende organisaties uitgewerkt. De resultaten van deze pilots zullen worden gebruikt
bij deze bouwsteen.

Thema concrete maatregelen: Er zijn concrete maatregelen (geen-spijtmaatregelen) uitgewerkt in
bouwsteen 10. Het gaat om maatregelen, die direct bijdragen aan een verbetering van de
robuustheid van winningen.
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6. ORGANISATIE PROCES

De provincie Utrecht en Vitens werken de bouwstenen gezamenlijk uit. Per bouwsteen wordt een
trekker benoemd, waarbij de toedeling afhankelijk van het onderwerp bij Vitens of de provincie
wordt ondergebracht. De onderwerpen die als een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden
beschouwd, worden wat betreft kosten gedeeld.

De uitvoering van de overeenkomst wordt aangestuurd door de bestuurlijke opdrachtgevers van

Vitens en de provincie. Zij bespreken de voortgang en bepalen waar nodig de richting voor de
ambtelijke projectgroep. De stuurgroep komt in elk geval in het voor- en najaar van20t7 bij elkaar.
ln aanvulling hierop zal de stuurgroep in 2018 bijeenkomen om te besluiten over de richtinggevende
keuzes. De ambtelijke projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van beide organisaties en wordt
waar nodig, ondersteund door werkgroepen. De projectgroep draagt zorg voor de inhoudelijke
uitvoering en bewaakt het proces van de werkgroepen. Het projectmanagementteam bestaat ook
uit een vertegenwoordiger van Vitens en de provincie. Dit team lost knelpunten op of escaleert
deze. Daarnaast zorgt zij voor benodigde middelen en mensen binnen de eigen organisaties en
bereidt ook de richtinggevende keuzes voor ten behoeve van de stuurgroep. H¡ertoe komt dit
projectmanagementteam één keer per 2 maanden bijeen.

7. VERDEREAFSPRAKEN

De provincie Utrecht en Vitens spreken met deze samenwerkingsovereenkomst af dat zij ter
voorbereiding van de integrale overeenkomst 2018 in de periode 2016- 2018 gezamenlijk uitwerking
geven aan de in deze overeenkomst opgenomen activiteiten.
1. De provincie Utrecht en Vitens dragen de externe kosten van de in bijlage aangeduide

bouwstenen gezamenlijk, volgens de verdeelsleutel die opgenomen is in deze bijlage.
2. De provincie en Vitens maken intern kosten en zetten voor diverse projecten eigen personeel in.

Deze interne kosten en personele inzet zijn voor eigen rekening tenzij daar een andere afspraak

over wordt gemaakt.

3. De budgetten zoals opgenomen in de bijlage zijn het uitgangspunt. ln de uit te werken
projectplannen worden de financiën nader uitgewerkt en worden ter goedkeuring aan het
management team voorgelegd. Kostenoverschrijdingen zijn mogelijk, nadat hierover door
partijen overeenstemming is bereikt in het management team.

4. De extra opbrengsten door eventuele externe subsidies waarmee deze projecten gefinancierd

kunnen worden, zullen conform de afgesproken verdeelsleutel voor het betreffende project

worden verdeeld over provincie en Vitens.
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5. Jaarlijks en uiterlijk 10 december van het betreffende jaar rekenen de provincie en Vitens hun

bijdragen over en weer met elkaar af op basis van de werkelijk gemaakte kosten op basis van de

som van de meerkosten en minderkosten (ten opzichte van de budgetten) uitgaande van de

afgesproken ve rdee lsleutel.
6. Voor elke bouwsteen is een partij als trekker aangewezen. Deze partij treedt naar derden toe op

als opdrachtgever en verzorgt de betaling van de aan derden verschuldigde kosten.

7. lndien partijen verschillen van mening over de uitleg en uitvoering van deze overeenkomst
treden zij in overleg.

8. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2018 of eerder vanwege de ondertekening
van de integrale overeenkomst. lndien een van beide partijen de overeenkomst tussentijds wil
beëindigen treedt hij daartoe in overleg met de andere partij.

9. Deze afspraken hebben betrekking op gezamenlíjke zorg voor en ambitie betreffende de

drinkwatervoorziening van provincie Utrecht en Vitens. De provincie en Vitens zijn ieder vanuit
hun eigen wettelijke taak en verantwoordelijkheden bij de overeenkomst betrokken. Buiten
deze afspraken staan de rechten en plichten op grond van de publiekrechtelijke beschikkingen

die door de provincie dan wel andere overheden ten opzichte van Vitens zijn vastgesteld. Dat
geldt ook voor alle overige publiekrechtelijke bevoegdheden en taken van de andere overheden.

Ondertekend te Utrecht op 13 juli 2016,

Namens Vitens Namens het college van Gedeputeerden Staten van

de Provincie Utrecht

L.C.A. Declercq MSc

Directievoorzitter
A.M.A. Pennarts-Pouw
Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur
en Europa
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BIJLAGE

Voor het opstellen van de drinkwaterstrategie worden onderstaande bouwstenen uitgewerkt. De

bouwstenen zijn perthema toegelicht. Deze bouwstenen betreffen een plan op hoofdlijnen die
uitgewerkt worden in concrete projectvoorstellen en vastgesteld worden door het management
team.

THEMA KWANTITEIT

Hoofddoel: leveren van voldoende drinkwoter om te ollen tijde aan de vroag te kunnen voldoen

Bouwsteen 1: lP[-scenario

Bouwsteen 2: Variantenana robuuste

Onderwerp Uitwerking I PL-scenario
Doel Het uitwerken van de drie kansrijke oplossingen voor het opvangen van het

geprognotiseerde tekort in het vergunde debiet in2040, zoals de uitbreiding
van de winning Eemdijk, het niet reduceren van de winning Holk (GLD) en een
nieuwe winning Schalkwijk.

Trekker Vitens
Resultaat
peilmoment dec. '17

Document uitwerking IPL-scenario: een invulling van de drie kansrijke
oplossingen voor het leveren van voldoende drinkwater in 2040.

Kosten lntern, lopend proiect.

Financiering Vitens
Toelichting Deze studie behelst de uitwerking van de drie kansrijke oplossingsrichtingen

binnen het project lnterprovinciale Leveringen (lPL). Dit project is enkele jaren
geleden gestart om het geprognotiseerde tekort van 10 miljoen m3 drinkwater
in de provincie Utrecht in 204O op te vangen. Voor deze overeenkomst wordt
dit als een vertrekpunt beschouwd (O-scenario).

Onderwerp Variantenanalyse robuuste winningen
Doel lnzicht kríjgen in de kwantitatieve opgave voor een robuuste

drinkwatervoorziening op lange termijn.
Trekker Vitens
Resultaat
peilmoment dec.'17

Document Variantenanalyse robuuste winningen: de analyse uitgevoerd op
basis van bestaande winningen geeft een beeld van de kwantitatieve opgave
die er voor de lanse termiin ligt.

Kosten lntern
Financierins Vitens
Toelichting Vanuit haar strategie heeft Vitens bepaald welke winningen in Utrecht robuust

of niet-robuust zijn. De Niet Operationele Reserve (NOR) is op peil en wordt op
peil gehouden, ook na inleveren van gesloten of in de toekomst te sluiten
winningen (Lopik, Montfoort, Doorn).
Dit heeft impact op de mogelijke inzet van de winningen en daarmee op de
levering van voldoende drinkwater. Met de Variantenanalyse "robuuste
winningen" wordt via een gevoeligheidsanalyse de inzet van winningen
inzichtelijk gemaakt. Deze studie geeft inzicht in de kwantitatieve opgave
vanuit het O-scenario.
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Bouwsteen 3: Scenario "Centrale Utrechtse Heuve

Bouwsteen 4: Scenario "Drinkwatervoorzieni stad Utrecht"

Onderwerp Scenario "Centrale plek Utrechtse Heuvelrug"
Doel Oplossingsrichtingen voor kwantitatieve opgave met focus op de Utrechtse

Heuvelrug

Trekker Vitens

Resultaat
peilmoment dec.'t7

Document Scenario "Centrale plek Utrechtse Heuvelrug": inzicht in de

mogelijkheid van het inrichten van een nieuwe winning op de Utrechtse
Heuvelrug in de strategische grondwatervoorraad.

Kosten € 100.000,--

Financiering Vitens/provin cie: 50/50 %
Toelichting Deze studie behelst een zoektocht naar een realistische winlocatie op de

Utrechtse Heuvelrug en een optimale inrichting van winningen in dit gebied

Een nieuwe winning op de Utrechtse Heuvelrug kan qua robuustheid en

drinkwatervraag een alternatief zijn voor de kwantitatieve opgaven uit
bouwsteen 2 en de winningen Leersum, Driebergen en Doorn. Het gaat ook
om de inzet van de vergunningscapaciteit van Woudenberg, een robuuste
winning voor Veenendaal en Rhenen. Het zoekgebied is gelegen in de

strategische grondwatervoorraad in de provincie Utrecht.

Onderwerp Scenario "Drinkwatervoorzien ing stad Utrecht"
Doel Oplossingsrichtingen voor kwantitatieve opgave met focus op stad Utrecht

uitgaande van (meer) inzet van bestaande robuuste winningen.
Trekker Vitens

Resultaat
peilmoment dec.'L7

Document Scenario "Drinkwatervoorziening stad Utrecht": helderheid over de
mogelijkheid tot (meer) inzet van bestaande robuuste winningen als antwoord
op de toenemende drinkwatervraag in de stad Utrecht.

Kosten € 100.000,--

Financiering Vitens
Toelichting De Meern, Nieuwegein en Tull en 't Waal zijn bestaande robuuste winningen in

de omgeving van de stad Utrecht. ln deze studie wordt uitgezocht of een
grotere inzet van deze winningen een oplossing kan zijn voor het
drinkwatertekort in de stad Utrecht op lange termijn en een alternatief voor
de opgaven uit bouwsteen 2. ln dat geval moeten de vergunningen worden
uitgebreid. Dat kan effect hebben op de omgeving. Bovendien is belangrijk om
te beschouwen of de grondpositie voldoende is, of uitbreiding mogelijk is om

dit te bereiken.
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THEMA KWATITEIT & BESCHERMING

Hoofddoel: de beschikbare grondwoterwinningen hebben een zodanige kwaliteit dot kon worden
volstaan met een eenvoudige zuivering. De kwoliteit van de winningen wordt door een gericht
besch e rm i ngsbe I e i d d u u rzaa m gewo a rborg d.

Bouwsteen 5: Bescherming en gebruik van de strategische grondwatervoorraad bij toenemende
drin
Onderwerp Bescherming en gebruik van de strategische grondwatervoorraad (SGWV) bij

toenemende drinkwatervraag
Doel Het behouden en beschermen van een voldoende grote strategische

grondwatervoorraad die van voldoende kwaliteit is om een eventuele
toename in de drinkwatervraag in de toekomst te kunnen dekken.

Trekker Provincie

Resultaat
peilmoment dec.'t7

1. Strategie met betrekking tot de bescherming en inzet van de strategische
grondwatervoorraad voor drinkwater en eventuele andere functies
2. Concrete uitwerking van de strategie tot 2040 waarbij op basis van
drinkwaterprognoses wordt vastgelegd welk deel van de SGWV concreet
ingezet zal worden bij toenemende drinkwatervraag en welk
beschermingsniveau hierbii past.

Kosten € 100.000,--

Financierins Vitens/provi n cie: 50 / 50 %
Toelichting Vitens en de provincie hebben bepaald welk deel van de grondwatervoorraad

in de provincie Utrecht geschikt is voor het winnen van grondwater voor
drinkwater. Dit is de strategische grondwatervoorraad en is verankerd in het
provinciaal Bodem-,Water-, Milieuplan.

Dit onderzoek moet inzicht geven in hoeveel grondwater concreet onttrokken
kan worden in de SGWV voor drinkwater zonder significante schade aan

andere belangen te veroorzaken. Op basis hiervan wordt een strategie
ontwikkeld op welke manier de grondwatervoorraad ingezet kan worden bij
toenemende drinkwatervraag waaronder het Global Economy scenario. Hierbij
wordt onderzocht of het wenselijk is om binnen de strategische
grondwatervoorraad prioritaire gebieden aan te wijzen die concreet
gereserveerd worden. Deze gebieden krijgen eventueel een hogere
bescherming dan de rest van de SGWV. Ook moet de studie inzicht geven in de
ruimte binnen de strategische grondwatervoorraad voor andere doeleinden
zoals geothermie die van belang is voor de energietransitie zonder risico voor
de toekomstige drinkwatervoorziening. ln het onderzoek wordt aangesloten
op de methodiek van "Adaptatief programmeren" zoals landelijk is

afgesproken dat provincies dit met de drinkwaterbedrijven zullen uitwerken.
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Bouwsteen 6: Winn nen rontreinigingen
Nieuwe grondwaterverontreinigingenOnderwerp

Doel ln beeld brengen grondwaterverontreinigingen die winningen bedreigen en

nog niet belegd zijn, aanpak en proces bepalen

Provincie en Vitens
Trekker per actie: Vitens en provincie samen (act¡e 1en 5), provincie (actie 2, 3

en 4)

Trekker

Resultaat
peilmoment dec.'17

1. Overzicht (bronnen van) grondwaterverontreinigingen die winningen

bedreigen en een aanpak vragen (bijv. stortplaatsen);
2. Overzicht winningen met grondwaterverontreinigingen die een

gebiedsgericht aanpak vragen;

3. (Werk)Afspraken over onderzoek en maatregelen voor nieuwe
grondwaterverontreinigingen, met name wie deze uitvoeren, hoe dit proces

loopt en wie de kosten daarvan dragen;

4. Herijking gebiedsdossiers onderdeel "grondwaterverontreinigingen" (wordt

na dec.'17 ingevuld);
5. Blokland: afgifte definitieve vergunning en invloed winning op

verontreiniging Oeverweg 4 bepaald.

Kosten € 70.000,-- (actie 1), rest wordt nader bepaald

Financiering 50 % Provincie,5O Yo Vitens (actie 1) Overige financiering wordt nader bepaald.

Toelichting Met "Nieuwe grondwaterverontreinigingen" worden de verontreinigingen

bedoeld die nog niet in beeld of belegd zijn (waar aanpak of beheer

ontbreekt), maar waar dit wel dringend nodig is met het oog op de

robuustheid van die winningen. Het betreft hier puntbronnen; nieuwe stoffen
zoals medicijnen en hormoonverstorende stoffen worden in bouwsteen 7

uitgewerkt.

Het gaat om meestal ernstige verontreinigingen die om diverse redenen (nog)

niet zijn aangepakt onder Wet bodembescherming (Wbb): dit kan te maken

hebben met de samenloop van diverse verontreinigingen, de beperkte scope

van de Wbb ten opzichte van de opgaven voor de KRW en drinkwater e.d. of
wijziging in omstandigheden of opvattingen over de risico's.

Toelichtins acties:
1. lnventarisatie nieuwe grondwaterverontreinigingen
Deze inventarisatie kan onderdeel vormen van octie 2.

2. Studie naar gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater
Dit maakt onderdeel uit van breder onderzoek op basis het Provinciale
tJitvoeringsprogrommo Bodemconvenant (PUB; opgave uit ort. 5 Bod. Conv.),

dat doorloopt tot 2020 en eindigt met voststelling beheergebieden. Het

resultoat onder 2 betreÍt alleen de bedreigde Vitens-winningen.
3. Werkafspraken nieuwe grondwaterwinningen

De ofspraken betreffen de opbrengst uit acties 7 en 2, maar betreft ook de

situotie ols in de toekomst nieuwe grondwaterverontreinigingen opduiken.
4. Herijking gebiedsdossiers grondwaterverontreinigingen

Door actualisatie van de dossiers worden de resultaten geborgd in de
gebiedsaa n pa k pe r win ning.

Bouwsteen 8 (Early warning; monitoring grondwaterkwaliteit) kan ook
informatie voor nieuwe verontreinigingen opleveren.
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Bouwsteen 7: Aan Nieuwe stoffen

Bouwsteen 8:

Onderwerp Aanpak nieuwe stoffen
Doel Bestaande winningen robuust maken tegen risico's van invangen van nieuwe

stoffen.
Trekker Provincie of Vitens (nog nader te bepalen)

Resultaat
peilmoment dec.'t7

1. lnzicht in welke winningen gevoelig zijn voor risico's van nieuwe stoffen
2. lnzicht in maatregelen die helpen om deze winningen robuuster te maken
tegen deze risico's

3. Draasvlak bepaald bii eebiedspartners om eventuele maatregelen te nemen
Kosten € 50.000,--

Financiering Vitens/provi n cie: 50 / 50 %

Toelichting Nieuwe stoffen, zoals resten van geneesmiddelen of microplastics, kunnen
mogelijk een bedreiging vormen voor waterwinningen die vooral gevoed

worden door oppervlaktewater. Op landelijk en regionaal niveau vinden veel
onderzoeken en initiatieven plaats naar de gezondheidsrisico's voor deze

stoffen en maatregelen om deze emissies te beperken. Vitens en het
waterschap Vallei en Veluwe trekken al sterk samen op met dit onderwerp. De

provincie is bezig met een verkenning met de Utrechtse waterschappen om te
komen tot samenwerking op dit onderwerp. Hierbij worden
drinkwaterbedrijven en andere partners aangesloten. ln 2016 moet duidelijk
zijn op welke fronten er samengewerkt zal worden.

Het is van belang dat er eind 2017 inzicht is of een winning ook in de toekomst
robuust is voor eventuele bedreigingen van nieuwe stoffen, vanwege de

invloed daarvan op de drinkwaterstrategie.

Onderwerp Uitwerking strategie voor Earlv warning
Doel Adequaat monitoringssysteem om bedreigingen voor de waterwinningen te

kunnen volgen en indien nodie tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Trekker Provincie

Resultaat
peilmoment dec. '17

1. Een overzicht van bedreigingen die middels Early warning gemonitord

worden;
2. Een meetplan om deze bedreigingen te kunnen monitoren (locatie,

frequentie, stoffen, etc.);
3. lnzicht in de kosten.

Kosten PM. Vitens en de provincie hebben beide een redelijk uitgebreid meetnet en

kunnen daarmee mogelijk al veel bedreigingen monitoren. Mogelijk dat
aanvullende monitoring nodig is. De noodzaak hiervan is nog niet te duiden
omdat er aangesloten wordt bij de landelijke invulling van early warning.

Financiering PM

Toelichting De gebiedsdossiers vormen de basis voor het overzicht van bedreigingen. Het
gaat om zowel diffuse- als puntbronnen. Op basis daarvan wordt gekeken of
impact van deze bedreigingen middels de bestaande meetnetten van Vitens en

de provincie voldoende in beeld gebracht en zo mogelijk gekwantificeerd kan

worden met betrekking tot de bedreiging van de drinkwaterwinning. Zo niet
dan wordt gekeken wat er aanvullend moet gebeuren (bv. extra meetputten,
extra stoffen meten). Op basis van verschillende ambitieniveaus worden de

kosten inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan kan - ook in relatie tot
uitkomsten van de andere bouwstenen - gekozen worden welk ambitieniveau
gevolgd wordt.
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THEMA OMGEVING

Hoofddoef : door een goede inpassing dragen de winningen bij aan de ruimtelijke kwaliteit, bieden de

winningen ruimte oan maatschappelijke ontwikkelingen en veroorzaken de winningen geen, of
maatschappelijk gezien acceptabele effecten op hun omgeving. Ook levert de omgeving een bijdrage
oan een robuust bodem- en grondwotersysteem voor de woterwinning.

Bouwsteen 9: Fu met,¡rtilr rÉ

Onderwerp Onderzoek naar mogelijkheden om gebruiksfuncties zoals natuur te
combineren met waterwinning

Doel Versterken van de bescherming van de waterwinning.
Combineren van gebruiksfuncties en daarmee maatschappelijke meerwaarde
creëren.

Trekker Provincie

Resultaat
peilmoment dec.'L7

Overzicht van concrete mogelijkheden om binnen de provincie Utrecht
gebruiksfuncties te combineren.

Kosten € 100.000,--

Financiering Vitens/provi n cie: 50 / 50 %

Toelichting Onderzoek naar mogelijkheden van functiestapeling en -combinaties, waarbij
de functie waterwinning gecombineerd wordt met andere passende functies.
Natuur is daarvoor een gewenste en logische optie. Dit levert een

kwaliteitsimpuls voor beide belangen en er ontstaan mogelijkheden om elkaar
te versterken. Zowel voor de waterwinning als voor natuur ontstaan kansen op
het vlak van robuustheid, betere bescherming en verankering in de omgeving.
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THEMA CONCRETE MAATREGETEN

Bouwsteen 10: [opende activiteiten/geen-spijtmaatregelen

Onderwerp Lopende activiteiten/seen sp¡¡t-maatregelen
Doel Nemen geen-spijtmaatregelen om bestaande winningen robuuster te maken voor

de middellange en lanse termiin
Trekker Vitens

Resultaat Na realisatie van de geen-spijtmaatregelen zijn de betreffende winningen qua

mate van robuustheid verbeterd.
Kosten P.M

Financiering Beerschoten en Bilthoven: in overleg nader te bepalen
Versterken grondpositie: Vitens.

Toelichting Geen-spijtmaatregelen vloeien voort uit twee sporen. Het eerste spoor is de
gebiedsdossiers. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
Drinkwater 20!4-202L en worden momenteel uitgevoerd.
Het tweede spoor komt voort uit de strategie van Vitens. Voor alle bestaande
winningen in Utrecht is de robuustheid bepaald. Dit inzicht heeft geleid tot
maatregelen per winning. Uitvoering hiervan leidt direct tot verbetering van de
robuustheid van de winning: betere kwaliteit, beter beschermd, beter ingepast in
de omgeving. Ze worden direct opgepakt en uitgevoerd.

De volgende geen-spijtmaatregelen worden in de periode van 2016-2018

uitgevoerd.
Vergunningen:
Afronden VPC-traject (vergunningen beschikt en ingeleverd conform afspraken).
VPC staat voor Vervangende Productie Capaciteit: de zoektocht naar nieuwe
winlocaties om het ontstane tekort door reductie/sluiting winningen op de

Utrechtse Heuvelrug op te vangen. Reductie/sluiting van winningen waren anti-
verdrogingsmaatregelen eind jaren 90 van de vorige eeuw.
Beerschoten: Vitens heeft maatregel getroffen i.v.m. verontreinigd grondwater
dat winning bedreigt. Technische maatregel wordt najaar 2016 ingericht. Vitens
gaat in gesprek met de provincie Utrecht over kostenverdeling van deze
investering.
Bilthoven: 1)Vitens heeft een tijdelijke maatregelgetroffen i.v.m. verontreinigd
grondwater dat de winning bedreigt. Onderzoek naar bron van
grondwaterverontreiniging is gestart en wordt vervolgd.
2) lnrichten waterwingebied conform beleidslijnen Vitens en provincie.
Groenekan: verkennend onderzoek naar inrichting zuiveringsmoeras in
samenwerking met gebiedspartners ten behoeve van een kwaliteitsverbetering
aan het watersysteem (oppervlakte- en grondwater).
Rhenen: optimalisatie waterwingebied inclusief versterken van de grondpositie.
Tull en't Waal: versterken grondpositie i.v.m. verbeteren bedrijfsvoering
(putverstopping) en toekomstige inzet Tull en 't Waal op de lange termijn.
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