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Onderwerp Statenbrief: Motie 109 “bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik” 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Bij het behandelen in Provinciale Staten van het Bodem-, Water-, Milieuplan 2016-2021 op 7 december 2015 
heeft u de motie “bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik” aangenomen. Deze Statenbrief informeert u over de 
wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan de motie. 
 
Voorgeschiedenis 
De motie 109 “bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik” is een vervolg op motie 61 “ecosysteemdienst drinkwater” 
uit 2013. In beide moties doet u het verzoek aan ons om met een voorstel te komen tot afspraken met Vitens over 
een financiële vergoeding voor geleverde ecosysteemdiensten. In motie 61 verzoekt u dit te doen vanuit de rol als 
aandeelhouder; motie 109 legt de nadruk op onze taak als vergunningverlener/bevoegd gezag voor Vitens. 
Tijdens het werkbezoek van de Commissie Ruimte, Groen en Water aan Vitens op 6 februari 2017 heeft u dit 
onderwerp ook aan de orde gebracht, maar dat heeft niet geleid tot concrete toezeggingen door Vitens.  
 
Essentie / samenvatting: 
Gekozen is voor een praktische aanpak om Vitens te betrekken bij het uitvoeren van natuurprojecten. Discussies 
over het meebetalen van drinkwaterbedrijven aan ecosysteemdiensten is aan de Tweede Kamer, omdat daar nu 
geen wettelijke grondslag voor is. Hieronder vindt u onze motivatie hiervoor. Met deze invulling geven wij een 
realistische invulling aan de motie.  
 
Aanpak 
Voor het vragen van een vergoeding voor het gebruik van een ecosysteemdienst aan Vitens is geen wettelijke 
basis. Vitens mag bovendien op grond van de Drinkwaterwet alleen kosten bij haar klanten in rekening brengen 
die direct verband houden met drinkwaterlevering. Een vergoeding regelen via de aandeelhouders is lastig. 
Vitens heeft meer dan 100 aandeelhouders van gemeenten en provincies en de provincie Utrecht heeft slechts 
5% van de aandelen. Het meebetalen aan ecosystemen blijkt niet voor alle aandeelhouders van belang. Als 
bevoegd gezag kunnen wij bij het verlenen van een onttrekkingsvergunning op basis van de Waterwet ook geen 
eisen stellen aan een drinkwaterbedrijf om mee te betalen aan natuur. Daarom is gekozen om vooral het gesprek 



 

  

 

met Vitens te voeren over het belang van robuuste natuur- en watersystemen voor de drinkwatervoorziening en 
samen te kijken voor welke projecten zij een concrete bijdrage kunnen en willen geven.  

 
Resultaat 
Sinds 2014 zijn Vitens, de Utrechtse terreinbeherende organisaties en de provincie Utrecht bezig om afspraken te 
maken over samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat Vitens in toenemende mate betrokken is bij concrete 
projecten en dat zij bovendien mee willen werken aan het versterken van robuuste natuur- en watersystemen 
zolang er een drinkwaterbelang is. Robuuste natuur- en watersystemen helpen bij  het beschermen van de 
grondwaterkwaliteit voor de waterwinning en bieden bovendien meer mogelijkheden om bij een toenemende 
drinkwatervraag extra grondwater te onttrekken voor de openbare drinkwatervoorziening. 
 
De bijgevoegde memo van Vitens beschrijft waar zij een rol zien bij natuurprojecten. De memo geeft bovendien 
een overzicht van activiteiten die zij op het gebied van natuur uitvoeren. Het gaat hierbij o.a. om 
natuurontwikkelingen op eigen terreinen en in de omgeving van de waterwinningen zoals het project Leersumse 
Eng en Lizard Lane in Soestduinen. Verdere samenwerking zal vooral plaatsvinden in het kader van het 
onderzoeken en/of ontwikkelen van nieuwe of uitbreiding van bestaande locaties voor het winnen van drinkwater 
(zie Statenvoorstel “Drinkwaterstrategie van Vitens en provincie Utrecht voor de drinkwatervoorziening tot 2040”). 
Het gaat daarbij om de locaties Schalkwijk, Eemdijk, Groenekan en Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is Vitens 
samen met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de provincie bezig om met andere partijen, zoals 
terreinbeherende organisaties (TBO’s), waterschappen en gemeenten, te komen tot gemeenschappelijke 
projecten op de Utrechtse Heuvelrug om het watersysteem robuuster te maken. Het gaat hierbij om o.a. 
kwelherstel en klimaatbestendig maken van de Heuvelrug.  
 
De bovenstaande ontwikkelingen vinden wij bemoedigend en wij hebben er vertrouwen in dat Vitens zich blijft 
inzetten om bij te dragen aan water- en natuurprojecten. De komende jaren werken wij samen met Vitens de 
drinkwaterstrategie verder uit en zullen wij de voortgang van dit onderwerp blijven volgen en u daarvan op de 
hoogte houden. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren van robuuste natuur- en watersystemen waaraan Vitens ook financieel bijdraagt.  
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


