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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 https://www.rivm.nl/nieuws/flinke-opgave-voor-bescherming-van-

drinkwaterbronnen: In dit rapport staat dat in meer dan de helft 
van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland nu, of in de nabije 
toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare 
hoeveelheid water zijn. Vraag: hoe verhouden onze 
drinkwaterwinningen zich tot deze conclusies? 

In het concept ontwerp Bodem en Waterprogramma kunt u lezen dat binnen de 
provincie Utrecht 5 winningen zijn waar verontreinigde stoffen een stijgende 
trend vertonen. Bij deze winningen zijn reeds maatregelen ingezet. 
 
Bij de overige winningen met een probleemstof is sprake van een dalende trend, 
een stabiele concentratie of een éénmalige waarneming.  
 
Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater 
beschikbaar is, werkt de provincie samen met de drinkwaterbedrijven. In het 
huidige BWM-plan (bodem, water en milieuplan) heeft de provincie een 
strategische grondwatervoorraad aangewezen. Deze voorraad is vastgelegd in 
de interim-verordening. In deze gebieden zien wij mogelijkheden 
voor de winning van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening in de 
toekomst. Samen met Vitens heeft de provincie een drinkwaterstrategie 
opgesteld. Deze strategie is in 2019 vastgesteld door PS. In de strategie zijn 
locaties benoemd voor aanvullende waterwinning op de korte en middellange 
termijn. 
  

 2 Droogte wordt bijvoorbeeld maar een keer in het 
uitvoeringsprogramma genoemd, in één van de bijlages. Daar 
wordt het wel als risico genoemd voor de waterkwaliteit. Zijn we 
voldoende op dit soort risico’s voorbereid?  
 
 
 

In de RIVM-rapportage staat dat zowel grond- als oppervlaktewaterwinningen te 
maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Het RIVM beschrijft 
dat klimaatverandering een andere uitwerking heeft op winningen uit 
oppervlaktewater en winningen uit grondwater. 
 
Het uitvoeringsprogramma drinkwater beschrijft de maatregelen die de 
drinkwaterbedrijven nemen die (oever)grondwater winnen voor de productie van 
drinkwater.  
Maatregelen voor winningen uit oppervlaktewater zijn beschreven in 
gebiedsdossiers van het Rijk.  
 
Het RIVM-rapport voorziet de volgende kwaliteitsrisico’s: 
1.  In de toename van normoverschrijdingen voor grondwaterwinningen 

- 2.  Op uitspoelen verontreinigde stoffen naar winvelden en putten door 
overstromingen en overstorten van gemengde rioolstelsels. 

 
Ad 1. De provincie (en ook de drinkwaterbedrijven) anticiperen op dit risico door 
periodiek de kwaliteit van het grondwater te meten.  
In het Uitvoeringsprogramma staat een maatregel om jaarlijks met de werkgroep 
drinkwater (WDU) de waterkwaliteit te bespreken (maatregel nr. KG-M12). 
In het overleg kunnen we tijdig een toename van normoverschrijdingen 
signaleren en vervolgstappen bespreken. 
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Ad 2. Eén van de thema’s van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is Vitaal & 
Kwetsbaar. Dit was voorheen gericht op risico’s van overstromingen op een 
aantal nationale vitale en kwetsbare objecten, waaronder de 
drinkwatervoorziening. Dit gaat nu uitgebreid worden met de andere thema’s 
van klimaatverandering, te weten droogte, hitte en wateroverlast. Hiervoor 
worden nu kernteams gevormd vanuit het Rijk, IPO, VNG en UvW en 
beheerders. Voor drinkwater is het IPO trekker van het kernteam. Er ligt een 
belangrijke rol voor de beheerders (dus de drinkwaterbedrijven) om een plan te 
maken hoe om te gaan met de in het RIVM-rapport benoemde risico’s. 
 
Voor wat betreft de risico’s van overstorten speelt dit binnen de provincie 
Utrecht bij 1 winning. Hiervoor is in het Uitvoeringsprogramma een maatregel 
geformuleerd om een risicobeoordeling uit te voeren en indien nodig verdere 
vervolgstappen te nemen (maatregel RL-M09). 
 

  N.a.v. onze schriftelijke vragen over bestrijdingsmiddelen in 
N2000 gebieden, is toegezegd dat het college de vraag om een 
diepgaand nationaal wetenschappelijk onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen in deze gebieden zou bespreken tijdens het 
IPO, om namens de provincies een oproep te doen bij minister 
Schouten. Wat is de status van deze actie? 

We hebben die oproep aan de minister nog niet besproken in het IPO. Maar we 
doen dat op zeer korte termijn en informeren u dan daarover.  

 

 


