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De drinkwatervoorziening in Nederland staat onder druk. De vraag naar drinkwater zal
de komende tientallen jaren alleen maar toenemen. De bestaande bronnen zijn hoogst
waarschijnlijk niet voldoende om aan de stijgende drinkwatervraag te voldoen. Daarnaast is
er ook sprake van ontwikkelingen zoals verslechtering van de waterkwaliteit door o.a.
opkomende stoffen, droogte en toenemende ruimtedruk onder- en bovengronds.
Provincies en drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan de
‘Verkenning robuuste drinkwatervoorziening 2040’. In dit traject zijn regionale drinkwater
strategieën opgesteld waarmee ook in de toekomst voldaan kan worden aan een groeiende
vraag naar drinkwater. In deze zoektocht is onder andere gekeken naar huidige bronnen,
Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s), alternatieve bronnen en waterbesparing.

De provincies en drinkwaterbedrijven hebben samen een
belangrijke verantwoordelijkheid1 als het gaat om het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. Een scenario analyse
van het RIVM (2015) heeft laten zien dat bij het maximumscenario in 2040, waarbij gemiddeld over Nederland sprake
is van stijging van de drinkwatervraag met 30 procent, landelijk te weinig vergunningsruimte voor grondwaterwinning
en productiecapaciteit is om aan de drinkwatervraag te voldoen. Op basis van de mogelijk te verwachten groei in de
vraag naar drinkwater zijn de betrokken partijen een traject
gestart om voldoende beschikbaarheid van ruwwater voor
de openbare drinkwatervoorziening ook op lange termijn te
kunnen borgen: de Verkenning robuuste drinkwatervoorziening 2040. Provincies en drinkwaterbedrijven hebben hierbij
in samenwerking adaptieve strategieën opgesteld. In vrijwel
elke strategie komen de onderwerpen bestaande bronnen,
Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s), alternatieve
bronnen en bewust en zuinig watergebruik terug.

In dit artikel behandelen we vijf thema’s met bij
behorende dilemma’s die in het proces naar voren zijn
gekomen en allen te maken hebben met governance.
Het gaat hierbij om het zoeken naar de juiste balans en
het samenspel tussen:

De opgave geldt ook voor de bedrijven in West-Nederland
die gebruikmaken van oppervlaktewater als bron. Veelal
kan bij hen de toename van de watervraag in het extreme
klimaatscenario opgevangen worden vanuit de aanwezige
dimensionering van de aanwezige productiecapaciteit.

Bestaande versus nieuwe bronnen

 bestaande bronnen en nieuwe bronnen;
 meer bronnen en bewust en zuinig watergebruik;
 Rijk en regio;
 eigen provincie en interprovinciaal werken;
 drinkwater en energie.
De eerste twee thema’s zijn terug te vinden in de
provinciale strategieën. De laatste drie thema’s zijn tijdens
het proces naar voren gekomen. Dit artikel schetst hoe
deze thema’s zijn georganiseerd en aangepakt.

Het opstellen van een adaptieve drinkwaterstrategie in de
Verkenning robuuste drinkwatervoorziening is een opdracht
vanuit de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Vanuit
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Legenda
Indicatieve aanduiding NGR-gebieden (2015)
Indicatieve aanduiding brakke reserves (2015) (niet van shape-file)
Grondwaterbescherming
100jaarszone
Boringsvrijezone
Grondwaterbeschermingsgebied
Waterwingebied
ASV
ASV-gebied (vastgesteld)
Indicatieve aanduiding brakke reserves (2015)
Potentieel ASV-gebied (niet vastgesteld)
(niet van shape-file)

Bestaande grondwaterwinningen
en beschermingsgebieden,
Aanvullende Strategische Voorraden
en Nationale Grondwater Reserves
Bron: Royal HaskoningDHV
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STRONG gezien focust deze opdracht op grondwater.
Dit is logisch vanuit een visie over de ondergrond.
Echter, 40% van Nederland krijgt drinkwater gemaakt uit
oppervlaktewater. Bij verschillende drinkwaterbedrijven is
een duidelijke verschuiving in perspectief geweest. Waar
bestaande bronnen veelal grondwater zijn en de visie
lang was dat grondwater de voorkeur heeft, is nu ook
naar nieuwe bronnen en concepten gekeken, waaronder
brakwater en (indirect) oppervlaktewater. Deze ontwikkeling
is in lijn met de nieuwe Beleidsnota Drinkwater. De nieuwe
Beleidsnota Drinkwater is vergeleken met de vorige nota
verbreed voor wat betreft bronnen anders dan grond- en
oppervlaktewater. Zelfs RWZI-effluent wordt hierin genoemd.
Andere bronnen vragen om nieuwe samenwerkingen,
bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat voor oppervlaktewater of
met het waterschap bij hergebruik van RWZI-effluent. Ook
bij gebruik van brak (grond)water of zout water als bron
spelen andere stakeholders een rol, omdat bij de zuivering
tot drinkwater van deze bronnen brijn ontstaat (een
reststroom die overblijft na membraanfiltratie om het water
te ontzouten), dat ergens geloosd moet worden. Voor de
waterbedrijven in Nederland die rivierwater gebruiken als
bron zijn dit soort samenwerkingen niet nieuw, deze vinden
al plaats, over waterschaps- en provinciegrenzen heen.
Tegelijk met het traject van de verkenning liep ook
het traject Herijking beschermingsbeleid. Dit traject is
gericht op de bescherming van grondwater als bron voor
drinkwater. Het uitgangspunt hierbij is ‘beschermen om te
blijven’2 en het doel was om te komen tot een eenduidige
redeneerlijn voor het bepalen van het beschermingsniveau.
Daarbij is ook gekeken naar bescherming van toekomstige
grondwaterbronnen (ASV’s). Het beschermingsbeleid voor
de bestaande bronnen verschilt per provincie en dat is ook
logisch, gezien de verschillen tussen provincies in opbouw
van de bodem en het (grond)watersysteem. Voor de
consistentie en uitlegbaarheid van het beschermingsbeleid
is het echter wenselijk om met uniforme uitgangspunten
te werken. Bij de uitwerking daarvan kan rekening worden
gehouden met regionale verschillen.
De bescherming van de toekomstige (grondwater)bronnen
verschilt ook per provincie. Dat heeft niet alleen te maken
met de verschillen in ondergrond en watersysteem, maar
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ook met de grootte van de aangewezen ASV en de
waarschijnlijkheid dat deze op termijn ingezet gaat
worden, en de druk op de ondergrondse ruimte. Zo
kiest de provincie Noord-Holland ervoor om de twee
specifieke gebieden die ze hebben aangewezen als ASV
direct de status van grondwaterbeschermingsgebied
te geven. In Utrecht is juist een heel groot deel van de
provincie aangewezen als ASV-gebied en kiest men
(voorlopig) voor een licht beschermingsregime, totdat
deze gebieden daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor
gebruik voor de drinkwatervoorziening.
Parallel aan de klimaatscenario’s staat de water
beschikbaarheid ook onder druk als gevolg van
verslechtering van de waterkwaliteit (opkomende
stoffen etc.), droogte en de toenemende ruimtedruk
onder- en bovengronds. Juist daarom is de herijking
van het beschermingsbeleid onderdeel van de
strategie. Waar mogelijk is rekening gehouden met
bekende ontwikkelingen, maar eventuele toekomstige
ontwikkelingen zijn niet meegenomen.
Kort samengevat: bestaande bronnen voor drinkwater
staan onder druk en zijn hoogstwaarschijnlijk niet
voldoende om aan de toenemende vraag naar drinkwater
te voldoen. Dit maakt het behoud van de bestaande
bronnen én de zoektocht naar nieuwe (alternatieve)
bronnen in de schaarse ruimte in Nederland urgent.
Dat leidt tot nieuwe samenwerkingen en soms ook
spanningen, maar het biedt ook kansen voor innovatie.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke samenwerking
is het grondwaterconvenant dat in Brabant is getekend.
Dertien Brabantse (water)partijen, waaronder Brabant
Water en provincie Noord-Brabant, gaan intensiever
samenwerken om het grondwatersysteem van Brabant
te verbeteren. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het
Grondwaterconvenant 2021-2027, dat op 15 december
2021 is ondertekend. Ook in de andere regio’s lopen goede
samenwerkingsverbanden.

Meer bronnen versus
bewust en zuinig watergebruik
Waterbesparing is een bouwsteen die nagenoeg bij
elke provincie in de drinkwaterstrategie terugkomt, en
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alle drinkwaterbedrijven zijn bezig met bewust en
zuinig watergebruik. De invulling hiervan verschilt
echter per provincie. De vraag is: in hoeverre kun je
nieuwe (en eventueel bestaande) bronnen ontzien
met behulp van waterbesparing? Noord-Brabant
heeft samen met Brabant Water een doel gesteld
voor bewust en zuinig watergebruik en deze partijen
hebben daarover in 2019 afspraken gemaakt in een
samenwerkingsovereenkomst. Dat doet ze met een
heel scala aan waterbesparende maatregelen,3 zoals
educatieve campagnes voor consumenten, advies over
waterbesparing en hergebruik voor grote afnemers en
optimalisatie van de bedrijfsinterne waterhuishouding
van het drinkwaterbedrijf. Het zijn uiteindelijk de
consument en de zakelijke klant die de waterbesparing
moeten realiseren.
Drinkwaterbesparing kan bij de industrie en consument
thuis behaald worden. Voor de industrie is het
maatwerk per afnemer. Er kan echter een redelijk
goede inschatting gemaakt worden van de opbrengst
(water) en de kosten. Het onderzoek, dat in opdracht
van Vewin is uitgevoerd (door Royal HaskoningDHV,
2021), geeft inzicht in de potentiële besparing op het
totale drinkwatergebruik van grootverbruikers.4
Het inschatten van de potentie van drinkwaterbesparing
bij consumenten thuis is moeilijk. In opdracht van
de provincie Gelderland is onderzoek gedaan naar
maatregelen om te besparen op drinkwater geleverd
door Vitens (Berenschot, 2019).5 In dit onderzoek
wordt geconcludeerd dat inzet op drinkwaterbesparing
een mogelijkheid is om de drinkwatervraag in de
provincie op de lange termijn te beperken. Maar ook
dat dit niet vanzelf gaat en een actieve aanpak en
samenwerking tussen provincie, gemeenten, Vitens
en drinkwatergebruikers vraagt. Drinkwaterbesparing
is complex, omdat een mix van instrumenten en
maatregelen in samenhang gebruikt moet worden
om effect te hebben. Denk aan gedragsmaatregelen,
technische, juridische en economische maatregelen
(financiële prikkel). De haalbaarheid verschilt per
type maatregel en implementatie kost veel tijd en
geld (en bestuurlijke wil). Daarom neemt de provincie
Gelderland geen kwantitatieve drinkwaterbesparing

mee in de afweging over de omvang van de aan
vullende strategische voorraden. Waterbesparing
blijft wel een speerpunt. Vitens heeft een uitgebreide
waterbesparingscampagne lopen, waarin wordt ingezet
op gedragsverandering bij mensen thuis.
Daarnaast liggen er grote kansen bij de woningbouw
opgave. Juist op de nieuwe locaties is het mogelijk
waterzuinig te bouwen door concepten in de bouwfase
mee te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik
van regenwater voor toilet en tuin. Bovendien zijn dit
juist de plekken waar de watervraag zal toenemen.
In de Beleidsnota Drinkwater verkent het Rijk of het
wenselijk is om doelen voor drinkwaterbesparing te
stellen en de ontwikkeling en inzet van het bijbehorend
instrumentarium daartoe. Ook maakt het Rijk waar
nodig de weg vrij voor de inzet van alternatieve
bronnen, waarbij volksgezondheid randvoorwaardelijk
is. In de implementatie- en uitvoeringsagenda van de
Beleidsnota Drinkwater staan acties als het verbeteren
van de communicatie over bewust drinkwatergebruik
door huishoudens, verkennen en ontwikkelen van
een aanpak voor bewust en zuinig huishoudelijk
drinkwatergebruik en verkennen en ontwikkelen van
een aanpak voor bewust en zuinig drinkwatergebruik
door zakelijke gebruikers. Op basis van de
verkenning naar maatregelen voor bewust en zuinig
drinkwatergebruik maakt het Rijk in 2022 afspraken
met betrokken partijen over een realistische doelstelling,
de inzet van instrumenten en maatregelen om deze
doelstelling te realiseren en de monitoring van het
drinkwaterverbruik en de voortgang van maatregelen.
Tevens wordt onderzoek uitgevoerd naar de beprijzing6
van leidingwater voor grootverbruikers.
Kortom, inzet op waterbesparing is zinvol, maar het is
nog onduidelijk en lokaal bepaald hoe doelmatig de
inzet op waterbesparing is en of dit nieuwe bronnen
overbodig kan maken.

Rijk versus regio
Besluitvorming over en verankering van de regionale
drinkwaterstrategie vindt plaats op provinciaal niveau.
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Hoewel de algemene lijn van de strategieën dezelfde
onderdelen bevat, is deze regionaal specifiek gemaakt,
waardoor strategieën onderling verschillen. Dit is
ook nodig: geologie, landgebruik en toe- en afvoer
van water verschillen per regio en daar is tot op
zekere hoogte maatwerk bij nodig. Het is bovendien
belangrijk dat de strategie, doelen en ASV’s ook op
nationaal niveau in de relevante beleidsstukken landen.
Het robuust maken van de drinkwatervoorziening
is een grote en complexe opgave. De complexiteit
zit hier vooral in de afstemming met de transities
in de ruimtelijke inrichting, de watertransitie7 en
de grote claim op de ondergrond voor de warmte/
energietransitie. Het is gewenst dat de realisatie
van de drinkwaterstrategie en de bescherming
van de drinkwaterbronnen een onderdeel is van
de Implementatie- en uitvoeringsagenda van de
Beleidsnota Drinkwater, het programma Bodem en
Ondergrond en het Deltaprogramma Zoetwater.
Op regionaal niveau krijgen de onderdelen van de
drinkwaterstrategie een plek in omgevingsvisies,
-programma’s en -plannen. Vanuit de herijking van het
beschermingsbeleid is enige uniformering gewenst
(bijvoorbeeld in de uitgangspunten en definities),
maar is er wel ruimte voor regionaal maatwerk.
De eerste provincies zijn inmiddels begonnen met
de implementatie van de strategie en de herijking
van het beschermingsbeleid, sommige ook samen
met andere provincies. Hierop is geen regie door
het Rijk en de vraag is of dat nodig of gewenst is.
Omdat voorzieningsgebieden, watervoorraden,
beschermingsgebieden en drinkwaterleveringen
ook provinciegrensoverschrijdend kunnen zijn,
is afstemming zeker nodig (zie ook het volgende
dilemma). Dat kan onder regie van het Rijk maar
natuurlijk ook in interprovinciaal verband.
Op landelijk niveau zijn in de Beleidsnota Drinkwater
ook Nationale Grondwater Reserves (NGR’s)8 globaal
begrensd. Deze overlappen deels met de Aanvullende
Strategische Voorraden van de provincies. Doelen,
begrenzingen en gewenste bescherming van de NGR’s
worden momenteel uitgewerkt, maar duidelijk is dat ook
hier het dilemma Rijk versus regio speelt.
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Eigen provincie
versus interprovinciaal
Drinkwaterbronnen houden zich niet aan gemeente-,
provincie- of landsgrenzen. Toch heeft elke provincie
voor zichzelf een strategie opgesteld (met uitzondering
van de samenwerking tussen Noord-Brabant en
Zeeland, en Groningen en Drenthe). Op dit moment
bestaat een aantal zogenoemde interprovinciale
leveringen (ook te vinden in de eindrapportage). De
meeste regio’s hebben geen nieuwe interprovinciale
leveringen in hun strategie beschreven naast de
bestaande leveringen. In hoeverre er interprovinciaal
aan drinkwater gewerkt moet worden, is één van de
vraagstukken. In het oosten van het land bestaan
bijvoorbeeld tekorten die in theorie door levering vanuit
het midden van het land kunnen worden verholpen.
Hier kan voor provincies een tweestrijd in zitten: het
water kan later ook in de eigen provincie nodig zijn,
of wellicht wordt het bij de ontvanger ingezet voor
doeleinden die niet in lijn zijn met de strategie van de
provincie. Een ingewikkeld vraagstuk waar de juiste
focus en aandacht voor grensoverschrijdend denken
nodig zijn om een maatschappelijk optimale oplossing
te vinden. De komende jaren moet hier tussen
provincies overleg over plaatsvinden.

Drinkwater versus energie
In de ondergrond spelen verschillende belangen
en transities. Cruciaal voor het laten slagen van de
verschillende maatschappelijke opgaven is het continu
blijven afstemmen met de partijen en in gesprek blijven
met elkaar om goed afgewogen keuzes te maken. De
afstemming met de ondergrondse ruimtevraag voor
de energieopgave – bijvoorbeeld vanuit de regionale
energiestrategie (RES), of de toenemende vraag
naar bodemenergiesystemen – is een doorlopend
proces. Er is gedurende het ASV-proces echter wel
een faseverschil geconstateerd tussen de aanwijzing
van aanvullende strategische grondwatervoorraden
ten behoeve van drinkwater en de energietransitie.
Doordat de ruimtelijke behoefte van warmtetransitie/
geothermie nog onvoldoende was ingevuld, kon de
afstemming soms maar beperkt plaatsvinden. De
planvorming rondom aardwarmte was veelal nog

BOUWEN MET DE NATUUR
ZOEKTOCHT NAAR EEN ROBUUSTE DRINKWATERVOORZIENING



SAMENVATTING


niet op het niveau van locaties. In de regio’s zal de
afstemming met de energiesector de komende tijd nog
verder gaan plaatsvinden of vorm worden gegeven.
Drinkwaterbedrijven moeten hiervoor goed bij de
zoekgebieden geothermie en de RES-en worden
betrokken en een vast onderdeel van bepaalde
overleggen gaan uitmaken. Op dit moment is beperkt
sprake van conflicterende belangen door de natuurlijke
scheiding van landelijk (drinkwater) en stedelijk
(aardwarmte) gebied, maar de verwachting is dat de
raakvlakken in de toekomst steeds duidelijker merkbaar
worden. In het beschermingsbeleid voor grondwater ten
behoeve van drinkwater is functiescheiding overigens
het uitgangspunt.
Ondertussen is er wel een technische werkgroep
opgestart door Vewin en EBN (Energie Beheer
Nederland). Doel van deze werkgroep is om technische
raakvlakken, risico’s en mogelijkheden te onderzoeken
voor drinkwater en aardwarmte.

Opgave voor nu
Uit het opstellen van de drinkwaterstrategieën
is gebleken dat er veel uitdagingen liggen voor
drinkwaterbedrijven en provincies9 de komende jaren.
Voor de korte termijn ligt er in diverse regio’s een
uitdaging om aan de al gestegen drinkwatervraag
(en de aanstaande toename) als gevolg van de
woningbouwopgave te voldoen. Voor de lange termijn
is de basis of ‘routekaart’ gelegd en komt nu de focus
op het implementeren van de verschillende strategieën.
Dat betekent allereerst doorwerking en verankering van
de strategieën en ASV’s in de relevante beleidsstukken
en in nationale en regionale plannen. Bestuurlijk wordt
de urgentie gevoeld om enerzijds te voldoen aan
de drinkwatervraag door ASV’s aan te wijzen en te
beschermen. Anderzijds is er een bestuurlijk streven om
nieuwe klimaatrobuuste winconcepten te ontwikkelen
en de groei van de drinkwatervraag af te remmen en
hiermee het beslag op zowel de grondwatervoorraad
als het ruimtelijk beslag te beperken. De afstemming en
samenwerking met de energiesector blijft een actueel
aandachtspunt waarbij nieuwe inzichten tot verbeterde
afstemming kunnen leiden.

De drinkwatervoorziening in Nederland staat onder druk.
Provincies en drinkwaterbedrijven en provincies hebben de
afgelopen jaren samengewerkt aan de ‘Verkenning robuuste
drinkwatervoorziening 2040’, waarin drinkwaterstrategieën zijn
opgesteld waarmee ook in de toekomst voldaan kan worden aan
een groeiende vraag naar drinkwater. In deze zoektocht is onder
andere gekeken naar huidige bronnen, Aanvullende Strategische
Voorraden (ASV’s), alternatieve bronnen en waterbesparing. In
het proces liepen de partijen aan tegen verschillende dilemma’s,
waaronder bronkeuze, de (on)mogelijkheden van waterbesparing,
de rol van het Rijk en de regio, en samenwerken met andere
provincies en partijen. Elk van deze dilemma’s vraagt om
maatwerk per regio of provincie en om samenwerking met andere
(water)partijen in het gebied.
De Verkenning robuuste drinkwatervoorziening is gereed, maar
daarmee is het nog niet klaar. Er zijn nog vele uitdagingen om in
de praktijk te komen tot een robuuste drinkwatervoorziening. Ook
spelen governance aspecten daarbij een rol, denk bijvoorbeeld
aan samenwerking en afstemming met de energiesector.
De eindrapportage ‘Verkenning robuuste drinkwatervoorziening
2040’ is begin december 2021 aangeboden aan de Stuurgroep
Water en daarmee openbaar gemaakt. De rapportage is digitaal te
vinden via deze link.


1 In het westen van het land, waar men afhankelijk is
van oppervlaktewater (grote rivieren) zijn ook het Rijk
(Rijkswaterstaat) en de buurlanden belangrijke spelers.
2 Hiermee wordt bedoeld dat grondwater als bron voor
drinkwater beperkt beschikbaar en te beschermen is.
Dit maakt verplaatsing van bestaande winningen zeer
moeilijk/onwenselijk.
3 Brabant Water doet dit door de optimalisatie van de
bedrijfsinterne waterhuishouding. Zij investeren in zogenaamde
Spoelwaterterugwinnits. Daarmee kunnen ze een deel van
het water, dat zij anders zouden lossen, weer inzetten voor de
bereiding van drinkwater. Hiermee hoeven zij deze hoeveelheid
niet extra te onttrekken.
4 
https://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/VewinWaterspiegel-03-2021.pdf, pagina 13.
5 
https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006624.pdf
6 Daarbij wordt gekeken naar fiscale instrumenten zoals de
leidingwaterbelasting. Zie hiervoor de Beleidsnota Drinkwater
2021- 2026 en de implementatie en uitvoeringsagenda.
7 Het klimaatrobuust maken van het watersysteem voor
weersextremen met droogte en wateroverlast.
8 NGR’s zijn diep gelegen, zeer oude en schone
grondwatervoorraden, die eeuwenlang goed bewaard zijn
gebleven. Deze voorraden zijn waardevol als natuurlijk kapitaal
en kunnen worden ingezet voor de drinkwatervoorziening als
ontwikkelingen in de verre toekomst daartoe aanleiding geven.
Zie hiervoor de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026, Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, 2021.
9 
Dit natuurlijk met en in overleg met de relevante stakeholders. M
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