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Onderwerp Statenbrief:
Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021 – 2027

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Wij informeren u hierbij over het door ons vastgestelde Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2021-2027. In dit 
operationeel programma zijn concrete uitvoeringsmaatregelen opgenomen die in de periode 2021-2027 met de 
gebiedspartners uitgevoerd worden om de grondwaterwinningen voor drinkwater te beschermen. Omdat de 
maatregelen worden gebruikt als input voor het op te stellen provinciaal Bodem- en waterprogramma 2022 - 2027 
en enkele maatregelen als input zijn gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen in het derde 
stroomgebiedbeheerplan informeren we u hierover.

Inleiding 

Voorgeschiedenis
De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de grondwaterwinningen voor drinkwater. Om inzicht te 
krijgen in de bedreigingen voor de openbare drinkwaterwinningen zijn gebiedsdossiers opgesteld. In een 
gebiedsdossier worden door de betrokken gebiedspartijen de problemen en risico’s voor (openbare) 
drinkwaterwinningen in beeld gebracht die een duurzame veiligstelling van de drinkwaterwinning mogelijk in de 
weg staan. Het gebiedsdossier biedt hiermee inzicht in de mate waarin doelen (mogelijk) niet worden gehaald en 
daarmee in de (rest)opgave waar partijen zich voor gesteld zien om de winning duurzaam veilig te stellen. Deze 
(rest)opgave vormt de basis voor het maken van afspraken over te nemen maatregelen. 
De eerste generatie gebiedsdossiers voor de Utrechtse drinkwaterwinningen zijn opgesteld in de periode 2010 – 
2013. Het eerste Uitvoeringsprogramma drinkwater 2014 – 2021 is in 2014 opgesteld en vastgesteld door GS. 
Relevante maatregelen voor de KRW zijn opgenomen in het maatregelprogramma voor de KRW in het Bodem-, 
Water- en Milieuplan 2016 - 2021. In 2019 is het uitvoeringsprogramma geëvalueerd. Leerpunten zijn verwerkt in 
het huidige plan.  

Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2021 – 2027
De gebiedsdossiers drinkwaterwinningen zijn in 2019 / 2020 geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie heeft 
de provincie, in samenwerking met de gebiedspartners, voor de 27 grondwaterwinningen (en de 
oppervlaktewaterwinning te Nieuwersluis) voor de periode 2021 – 2027 nieuwe maatregelen ontwikkeld. Deze 
maatregelen pakken de restopgaven aan die voort zijn gekomen uit de actualisatie van de gebiedsdossiers. De 
actualisatie sluit aan bij de plancyclus van de KRW. 
In de provincie Utrecht zijn er verschillende restopgaven die bij meerdere winningen terugkomen, namelijk op het 
vlak van ruimtelijke bescherming, gewasbeschermingsmiddelen, bodemenergie, bodemverontreinigingen en 
monitoring. Daarnaast zijn enkele winningspecifieke restopgaven gerelateerd aan infrastructuur, nutriënten, 
RWZI’s en leidingen. 



Samen met de gebiedspartners zijn maatregelen geformuleerd voor de aanpak van de restopgaven en zijn 
vastgelegd in Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021 – 2027. 

Met de gebiedsdossiers en de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma drinkwater voldoet de provincie voor de 
Kaderrichtlijn Water aan de grondwateropgave voor de openbare drinkwatervoorziening. Hiermee dragen we bij 
aan onze verantwoordelijkheid voor de drinkwaterbescherming. 

Financiële consequenties 
Voor de periode 2021-2027 is structureel jaarlijks budget nodig van € 87.000,- voor maatregelen op het gebied 
van drinkwater. De kosten zijn vergelijkbaar met de huidige kosten. De kosten maken onderdeel uit van het 
meerjarendoel 3.3.1 Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit. Met een goede uitvoering van de 
maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water wordt het provinciale belang van de strategische watervoorraden en 
drinkwater gediend: hiermee zet de provincie goede stappen naar de duurzame veiligstelling van de 
drinkwatervoorziening.   

Vervolgprocedure / voortgang
De maatregelen worden gebruikt als input voor het op te stellen provinciaal Bodem- en waterprogramma 2022 - 
2027 en enkele maatregelen zijn als input gebruikt voor de KRW-maatregelen in het derde 
stroomgebiedbeheerplan. De gebiedsdossiers en het Uitvoeringsprogramma worden beschikbaar gesteld op de 
provinciale website. Het Uitvoeringsprogramma drinkwater wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
gebiedspartners en sluit aan op de reguliere taken.
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