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Geachte mevrouw Noordenbos,

Op 12 september jl. heeft u namens de SP schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO ingediend over het zakelijk

verbruik van drinkwater door Vitens. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Toelichtinq:

U schrijft: "De volgende links brengen u op de website van Vitens zakelijk.
https://www.vitens.com/zakeliiUrelatiemanaqemenVbrandblusvoorzieninqen
https://r¡n¡wv.vitens.com/zakelijk/relatiemanaqemenUzelf-water-winnen
https://www.vitens.com/zakeliik/relatiemanagemenUtiidelijk-wate/'

Hoe rijmen deze aanbiedingen met de grote behoefte om voldoende drinkwater te waarborgen voor de

inwoners van de provincie Utrecht voor de aankomende 100 jaar?

Antwoord:
Vitens levert alleen drinkwater aan grote zakelijke afnemers wanneer die een hoogwaardige kwaliteit water
nodig hebben zoals de levensmiddelenindustrie. Vitens levert bijvoorbeeld geen drinkwater voor koelwater

toepassingen. Wanneer afiemers levering van drinkwater vragen aan Vitens voor een hoogwaardige

toepassing bekijkt Vitens of dit mogelijk is. De levering van drinkwater aan de consument moet primair

blijven plaatsvinden en gaat dus voor andere toepassingen.

U schrijft "Het waterverbruik over 2015 (330,8 miljoen m3) is aanzienlijk hoger uitgevallen dan 2014 (325,1

miljoen m3). Dit wordt veroozaakt door een warme zomerperiode en hoger zakelijk verbruik. Het gemiddelde

verbruik per aansluiting kleinverbruik is nagenoeg gelijk gebleven: 110 m3 (2014: 109 m3)".
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2. Wat voor zakelijk verbruik is vooral gestegen?

Antwoord:
Dit zijn cijfers uit het jaarverslag 2015 van Vitens die gaan over het hele voozieningengebied van

Vitens. Vitens levert aan 7 provincies. De toename in het zakelijk gebruik komt door een aantal nieuwe
zakelijke klanten van Vitens die vanuit het oogpunt van volksgezondheid een hoogwaardige kwaliteit
drinkwater nodig hebben. Het gaat om bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Deze bedrijven zijn

gevestigd buiten de provincie Utrecht. ln de provincie Utrecht is het zakelijk verbruik niet gestegen.

3. ln hoeverre leidt dit verhogen van zakelijk verbruik tot meer oneigenlijk gebruik van drinkwater?

Antwoord:
Het betreft geen oneigenlijk gebruik, het gaat om toepassingen waar hoogwaardige kwaliteit van water
nodig is in verband met de volksgezondheid.

4. Wat is hierin de rol en de visie van de provincie Utrecht?

Antwoord:
De provincie vindt het belangrijk dat consumenten en zakelijke gebruikers bewust omgaan met het

gebruik van drinkwater. Het grondwatersysteem mag niet onnodig belast worden om nadelige effecten

op de voorraad en de omgeving te voorkomen. De provincie kan consumenten en zakelijke gebruikers

van Vitens niet dwingen om aan waterbesparing te doen. Wel is de provincie kritisch bij het geven van

nieuwe vergunningsruimte voor Vitens. Dit is nu actueel omdat op basis van prognoses extra vraag
naar drinkwater wordt voozien in Utrecht. Waterbesparing en innovaties moeten optimaal benut
worden om de belasting van het grondwatersysteem te beperken. ln het kader van de

samenwerkingsovereenkomst met Vitens wordt dit verder uitgewerkt als onderdeel van een

drinkwaterstrategie. Uítgangspunt is dat ook voor de lange termijn een betrouwbare

drinkwatervooziening is gegarandeerd waarbij de effecten op het grondwatersysteem zoveel mogelijk
beperkt worden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,

2
PROVINCIE-UTRECHT.NL t7766




