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Voortgang projecten Vitens: natuur en drinkwater

Aanleiding voor dit memo
Tijdens de Statencommissie vergadering Ruimte, Groen en Water van 19 juni jl. heeft de heer De Heer gevraagd
om inzicht in de 10 projecten die Vitens heeft ingediend omtrent verdrogingsbestrijding. Aanvullend vraagt u om
welk bedrag dit gaat, de wijze van financiering en het plafond bedrag. Deze vraag stelde hij naar aanleiding van
agendapunt 2.1 Statenvoorstel Wijziging Kwaliteitsimpuls.
Stand-van-zaken en vervolg
Op 15 januari 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht, uw Statencommissie Ruimte, Groen en Water
geïnformeerd over de wijze waarop Vitens invulling geeft aan haar betrokkenheid en rol bij het versterken van
robuuste natuur- en watersystemen zolang er een drinkwaterbelang is (2019RGW22). Hierbij bent u ook
geïnformeerd over het initiatief rondom samenwerking op de Utrechtse Heuvelrug.
Eén van de ambities van Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is namelijk het versterken van het robuuste
natuur- en watersysteem. Het Nationaal Park heeft daarom samen met de provincie en Vitens bestuurlijke en
ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd om samen met andere stakeholders (zoals waterschappen, gemeente
en natuurorganisaties) te komen tot een “Blauwe agenda”. Deze samenwerking is gericht op het meer robuust
maken van het watersysteem. Minder verdroging is een van de doelen, andere doelen zijn voorkomen van
wateroverlast en schoner grondwater.
In de agenda staan 10 projectvoorstellen variërend van projecten die ten gunste komen van het gehele Nationale
Park, zoals kennisdelen en bewustwording, als lokale projecten. Het Nationaal Park, de provincie, Vitens,
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe hebben de ambitie om met elkaar
concrete afspraken te maken, zodat de projecten tot uitvoer kunnen komen. Tegelijkertijd hebben we de wens om
de samenwerking tussen de partijen te continueren. De wijze waarop en de daarbij behorende financiële
afspraken leggen we vast tijdens een bestuurlijk overleg met provincie, Vitens en de waterschappen (planning
najaar 2019). Bij nieuwe ontwikkelingen rondom deze samenwerking zal ik u hierover nader informeren.

