
Informatiesessie

Bron van bescherming

Onderzoek naar de rol van de provincie bij de

bescherming van drinkwaterbronnen

9 juni 2021



Doel sessie
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 Informeren over de aanpak en uitkomsten van het onderzoek

 Mogelijkheid bieden voor het stellen van vragen



Doel onderzoek
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 Inzicht krijgen in de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming 

van drinkwaterbronnen. Daarnaast worden de voornaamste 

aandachtspunten die betrokkenen signaleren in de uitvoering van 

het beleid weergegeven.



Bronnen van drinkwater
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Drinkwaterbronnen

- Grondwater

- Oppervlaktewater

- Oevergrondwater

Zuivering

Drinkwater



Onderzoeksvragen

Centrale onderzoeksvraag

Hoe dragen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-

Holland bij aan de bescherming van drinkwaterbronnen en welke 

aandachtspunten signaleren betrokkenen in de uitvoering van het beleid?

5

1. Beleid

Documenten

Doelen

Maatregelen

2. Doelbereiking

Waterkwaliteit 

Waterkwantiteit

3. Uitvoering

Percepties 

geïnterviewden

Aandachts-

punten



1. Beleid – documenten en doelen

 Doelen in het beleid opgenomen:

 voldoende en schoon drinkwater

 drinkwaterbronnen voldoen aan de gestelde eisen en 

de hoeveelheid is adequaat

 Ook in nieuw Bodem- en Waterprogramma (2022).



1. Beleid – maatregelen

 Maatregelen in het beleid opgenomen:

 Regelgeving 

 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 Overleg en samenwerking

 Stimuleren

 Onderzoek en monitoring
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Goed

Matig

Onvoldoende

2. Doelbereiking – Waterkwaliteit 

 Kwaliteit meerdere drinkwaterbronnen onder druk:

 Ruwwaterkwaliteit
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2. Doelbereiking – Waterkwantiteit 

 Verkenning RIVM (2015): mogelijk sprake van een tekort 

in 2040.

 Nieuwe winning en uitbreiden waterwinvergunningen zijn 

volgens de provincie urgent



3. Uitvoering – Regelgeving

 Begrenzing en provinciale regels staan niet ter discussie.

 Maar, regels niet altijd bekend bij gemeenten, bedrijven 

en bewoners.

 Beschermingszones niet goed geborgd in bestemmings-

plannen.



3. Uitvoering – Samenwerking

 Partijen zijn positief over de samenwerking met de 

provincie.

 Verbeteringen bij gebiedsgesprekken.



3. Uitvoering – VTH

 Verschillende meningen over uitvoering toezicht en 

handhaving.

 Samenwerking m.b.t. wijzigen ontrekkingsvergunningen

verloopt goed.



3. Uitvoering – Toekomst

 Genoemde risico’s:

 Lange periodes van droogte

 Verontreiniging van het grondwater

 Onderwerp bodemverontreiniging naar gemeenten

 Afhankelijkheid andere partijen. 



Aanbevelingen

1. Zorg dat de door de gemeenten aangegeven begrenzingen 
en (verwijzingen naar) regels voor beschermingsgebieden 
aansluiten op die van de provincie. Overweeg ook om bij 
een eventueel verder uitstel van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) hiervoor een instructieregel op te 
nemen in de Omgevingsverordening. Deel de overweging 
met PS. 

2. Vergroot de bekendheid van de provinciale regelgeving voor 
beschermingsgebieden door de regels actief onder de 
aandacht te brengen bij gemeenten, bedrijven en bewoners. 
Ga na welke lessen er geleerd kunnen worden van andere 
provincies en trek zo mogelijk samen op met 
drinkwaterbedrijven en/of andere provincies. 



Aanbevelingen

3. Voer evaluaties en actualisaties uit als deze worden 

aangekondigd in het beleid, deel deze met PS en 

verantwoord aan PS indien evaluaties en actualisaties niet 

of deels worden uitgevoerd. 

4. Verken op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen 

aan de beschermingsmaatregelen die andere partijen 

nemen en aan het tegengaan van verontreinigingen waar 

andere partijen verantwoordelijk voor zijn. Deel de 

uitkomsten met PS en geef aan welke acties uitgevoerd 

worden.



Aanbevelingen

5. Handhaaf de huidige structuur van gebiedsgesprekken en 

zorg daarbij dat de vertegenwoordigers van de betrokken 

partijen vanuit verschillende relevante expertises aan tafel 

zitten, dat er over de juiste onderwerpen wordt gesproken en 

dat actiepunten die uit de gebieds-gesprekken volgen 

worden opgevolgd. 

6. Ga met de omgevingsdiensten in gesprek over mogelijke 

verbeteringen van het toezicht en handhaving in de 

beschermingszones. Deel de uitkomsten met PS en geef 

aan welke acties uitgevoerd worden.



Vragen?


