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PrRTU vAN DE AneEtD

MOTIE BIJDRAGE VITENS VOOR ONDERGRONDGEBRUIK

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2015,

Constaterende dat:
- ln april 2014 een belangrijke uitkomst van de eerste Groene Tafel Natuur & Drinkwater, op

initiatief van de drinkwatersector, was een gezamenlijke ambitie voor grote robuuste na-

tuurgebieden, een betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijk-

heden;
- De drinkwaterbedrijven gebaat zijn bij een goede kwaliteit van het grondwater en dat van-

uit een duurzame en verantwoorde blik op hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan

ecosysteemdiensten Voor o.a. de zuivering van het grondwater wenselijk is;

- De drinkwaterwinning in bepaald gevallen bijdraagt aan verdroging van Utrechtse natuur;

- ln 2013 vanuit de Staten ook reeds een oproep is gedaan voor financieel vergoedingen

voor ecosysteemdiensten door drinkwaterbedrijf Vitens;

- Er in de provincie Noord Brabant reeds overeenkomsten zijn met twee drinkwaterbedrijven

die in projectvorm een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke opgaven zo-

als hydrologisch natuurherstel.

Ovenruegende dat:
- De Utrechtse Heuvelrug een groot en belangrijk intrekgebied is, een milieubewust en ver-

antwoord grondgebruik prioriteit dient te hebben en dat de middelen voor een goed eco-

systeembeheer en de doorontwikkeling naar een Nationaal Park nieuwe stijl ( o.a. natuur

en recreatie) beperkt zijn;
- Het logisch lijkt dat gebruikers van de ondergrond vanuit een duurzame en verantwoorde

blik op hun bedrijfsvoering, een bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten;
- Het tijd wordt dat de uitkomst van de 1e Groene Tafel Natuur & Drinkwater op korte ter-

mijn tot adequate overeenkomsten leidt tussen provincie en het Utrechts drinkwaterbedrijf;
- Er in de toekomst afspraken met andere winners van drinkwater aan de orde dienen te

komen, mogelijk via de vergunningen voor grondwateronttrekking;
- De provincie Utrecht in haar rol als aandeelhouder van Vitens een jaarlijkse bijdrage van

Vitens aan de orde gaat stellen ten behoeve van passend functies en bewaking van goe-

de grondwaterkwaliteit in het gehele ecosysteem van haar intrekgebieden.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
- Om in haar rol als bevoegd gezaghebber c.q. vergunningverlener van Vitens voor juli 2016

met een voorstel te komen met afspraken van een financieel vergoeding vanwege de ge-

leverde ecosysteemdiensten en aldus een bijdrage te leveren aan een goed beheer van

natuur en recreatie in de intrekgebieden.

En gaan over tot de orde van de dag, Rob
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